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DAFTAR ISI BRM
No

Nomor Permohonan

Tanggal Penerimaan

Kelas

Merek

1

JID2021070473

18/10/2021

38

bizinbali

2

DID2021070474

18/10/2021

6

LKS

3

DID2021070475

18/10/2021

30

HAWAII

4

DID2021070476

18/10/2021

30

Pawon Vina Noor

5

DID2021070477

18/10/2021

25

Gudskuy

6

DID2021070478

18/10/2021

25

KICKUK

7

JID2021070479

18/10/2021

44

SIHAT

8

JID2021070480

18/10/2021

41

Didik Indonesia

9

DID2021070481

18/10/2021

5

CORUS

10

DID2021070482

18/10/2021

21

MYSA

11

DID2021070483

18/10/2021

24

klinko

12

DID2021070484

18/10/2021

5

KISEKIBGS

13

J222021070485

18/10/2021

44

HAURA Mom & Baby Spa

14

DID2021070486

18/10/2021

9

X3

15

JID2021070488

18/10/2021

35

POLO HORSE+gambar

16

DID2021070489

18/10/2021

9

MR

17

DID2021070490

18/10/2021

5

TEZOXY

18

JID2021070554

18/10/2021

41

FAYE GIFT SHOP + LUKISAN

19

DID2021070555

18/10/2021

9

ITCOMESH + LOGO

20

DID2021070556

18/10/2021

29

RASA ENAK

21

DID2021070557

18/10/2021

10

SKIFA2

22

DID2021070558

18/10/2021

19

PACIFIC
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23

D012021070559

18/10/2021

30

CAP BINTANG

24

DID2021070559

18/10/2021

29

rame rame masuk dapur

25

JID2021070560

18/10/2021

36

CINTA WAKAF

26

DID2021070561

18/10/2021

3

LAURE + GAMBAR

27

D152021070562

18/10/2021

32

2Sul

28

DID2021070562

18/10/2021

29, 30, 31

Nana

29

DID2021070563

18/10/2021

29

Rumah kameumeut

30

DID2021070564

18/10/2021

30

UNIYUSSY COOKING DELICIOUS

31

DID2021070565

18/10/2021

29

MAK ITOH

32

DID2021070566

18/10/2021

9

BIG BOSS TYCOON

33

DID2021070567

18/10/2021

32

Logo O

34

JID2021070568

18/10/2021

43

BASO GORENG OPPA

35

JID2021070569

18/10/2021

43

OPPA BASO GORENG AYAM UDANG

36

JID2021070570

18/10/2021

35

KUDDLES BABY

37

DID2021070571

18/10/2021

9

COKLAT

38

DID2021070572

18/10/2021

21

klinko

39

DID2021070574

18/10/2021

29, 30, 31

Nana

40

DID2021070575

18/10/2021

25

UNIE STORE + LOGO

41

JID2021070576

18/10/2021

35

JKTSNEAKERS

42

JID2021070578

18/10/2021

41

SEVENLAND BINTAN CITY

43

DID2021070579

18/10/2021

1

BUKIT PURI

44

DID2021070580

18/10/2021

5

PRIMA-BOMB

45

DID2021070581

18/10/2021

5

INDOTIN
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46

DID2021070582

18/10/2021

9

BEKLIN

47

JID2021070583

18/10/2021

44

LUXMIER

48

DID2021070584

18/10/2021

29

Harapan Baru

49

DID2021070585

18/10/2021

30

KOPI JAMBI

50

DID2021070586

18/10/2021

12

TDR

51

DID2021070587

18/10/2021

30

KOPI BADUY

52

DID2021070588

18/10/2021

5

BERSI-UP

53

JID2021070589

18/10/2021

43

KEPAK MADU MA'EL

54

JID2021070590

18/10/2021

43

GOOD TRAVEL WITH MARRIOTT BONVOY

55

JID2021070591

18/10/2021

35

RSCH

56

DID2021070592

18/10/2021

30

SAIKEUT SABEUNGKETAN

57

DID2021070593

18/10/2021

12

TDR RACING

58

DID2021070594

18/10/2021

5

ATOM-3

59

DID2021070595

18/10/2021

3

FYP

60

DID2021070597

18/10/2021

5

DaryaLab

61

DID2021070598

18/10/2021

12

RZ450e

62

DID2021070599

18/10/2021

5

SINQUAT

63

DID2021070600

18/10/2021

3

NATURAL HEALTHY SKIN

64

JID2021070601

18/10/2021

35

MGS MEDAN GADGET STORE + LOGO

65

DID2021070602

18/10/2021

3

3112SKIN

66

DID2021070603

18/10/2021

30

BIH + Lukisan + NKU

67

DID2021070604

18/10/2021

29

SINAR JAYA

68

DID2021070605

18/10/2021

32

EOA WATER + LOGO
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69

DID2021070606

18/10/2021

30

KEPAK MADU MA'EL

70

DID2021070607

18/10/2021

5

TRI-PRO

71

DID2021070609

18/10/2021

3

THE FACE COLLAGEN

72

DID2021070610

18/10/2021

3

phykology

73

DID2021070612

18/10/2021

12

NX450h+

74

DID2021070614

18/10/2021

5

GULA-UP

75

DID2021070615

18/10/2021

9

ESUPERCASE

76

DID2021070616

18/10/2021

3

LARGEM

77

DID2021070617

18/10/2021

9

STARIUS

78

DID2021070618

18/10/2021

5

KONVOI

79

JID2021070619

18/10/2021

35

SPATOLA

80

DID2021070620

18/10/2021

30

Wie Cake's

81

JID2021070621

18/10/2021

44

dokter vito + logo

82

JID2021070622

18/10/2021

39

Bluebird Kirim

83

DID2021070623

18/10/2021

6

FORHOM

84

DID2021070624

18/10/2021

5

LUFOTIN

85

JID2021070625

18/10/2021

43

POJOK MIE

86

JID2021070626

18/10/2021

36

SIDAQ

87

DID2021070627

18/10/2021

5

PROFEN

88

DID2021070628

18/10/2021

7

FORHOM

89

JID2021070629

18/10/2021

36

PONDOK DIGITAL

90

JID2021070630

18/10/2021

41

TAKAFUL INSTITUTE

91

DID2021070631

18/10/2021

8

FORHOM
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92

DID2021070632

18/10/2021

12

IKIGAI DAN LOGO

93

DID2021070633

18/10/2021

3

BADANA + Lukisan

94

DID2021070634

18/10/2021

9

FORHOM

95

DID2021070635

18/10/2021

5

RIDOMAS

96

DID2021070636

18/10/2021

16

SABIS

97

DID2021070637

18/10/2021

16

FORHOM

98

DID2021070638

18/10/2021

5

PYNET

99

DID2021070639

18/10/2021

3

LSG

100

DID2021070640

18/10/2021

21

MAXTERNA 414

101

DID2021070642

18/10/2021

17

FORHOM

102

DID2021070643

18/10/2021

25

SABIS

103

DID2021070644

18/10/2021

25

QWERTYLIFE

104

DID2021070645

18/10/2021

20

homDECO

105

DID2021070646

18/10/2021

20

FORHOM

106

DID2021070647

18/10/2021

9

V1berL1nK + Lukisan

107

JID2021070648

18/10/2021

35

V1berL1nK + Lukisan

108

DID2021070649

18/10/2021

21

FORHOM

109

JID2021070650

18/10/2021

36

V1berL1nK + Lukisan

110

DID2021070651

18/10/2021

29

Logo O

111

JID2021070652

18/10/2021

37

V1berL1nK + Lukisan

112

DID2021070653

18/10/2021

24

FORHOM

113

DID2021070654

18/10/2021

9

e-Lawyer

114

JID2021070655

18/10/2021

38

V1berL1nK + Lukisan
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115

JID2021070656

18/10/2021

42

V1berL1nK + Lukisan

116

DID2021070657

18/10/2021

25

FORHOM

117

JID2021070658

18/10/2021

41

SABIS

118

DID2021070659

18/10/2021

26

FORHOM

119

DID2021070660

18/10/2021

3

DRAF+

120

DID2021070661

18/10/2021

1

#nobrandplant PLANT GROWTH SERUM

121

DID2021070662

18/10/2021

1

#nobrandplant TRIPLE C

122

DID2021070663

18/10/2021

1

#nobrandplant CODE NAME "X"

123

DID2021070664

18/10/2021

27

FORHOM

124

DID2021070665

18/10/2021

3

Nurina

125

DID2021070666

18/10/2021

28

KIMI

126

DID2021070667

18/10/2021

3

FLIF

127

DID2021070669

18/10/2021

29

UFC Velvet

128

DID2021070670

18/10/2021

32

SWIFOOD Stay Well Inside

129

JID2021070671

18/10/2021

35

VIPMED + Logo

130

DID2021070672

18/10/2021

5

VITAMAAG + LOGO

131

JID2021070674

18/10/2021

45

KANTOR HUKUM DEWI YUSTISIA

132

DID2021070675

18/10/2021

11

Everything is Cool

133

DID2021070676

18/10/2021

30

Vivincake

134

DID2021070677

18/10/2021

3

Nakshme

135

DID2021070678

18/10/2021

31

KEMBAR SNACK

136

JID2021070679

18/10/2021

43

GOGOSUKI

137

DID2021070680

18/10/2021

9, 11

ASPJ
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138

DID2021070681

18/10/2021

3, 35, 5, 10

139

JID2021070682

18/10/2021

36

Sociofarm

140

DID2021070683

18/10/2021

3

SKIN-KU + GAMBAR

141

DID2021070684

18/10/2021

25

COLL ' IM

142

JID2021070685

18/10/2021

44

TANIGO

143

DID2021070686

18/10/2021

8

KINGMATSU (lihat no. IDM000370549)

144

DID2021070687

18/10/2021

3

Sabrina Skincare

145

DID2021070688

18/10/2021

3

SS Cantik

146

DID2021070689

18/10/2021

17

KINGMATSU (lihat no. IDM000361956)

147

DID2021070690

18/10/2021

3

purish

148

DID2021070691

18/10/2021

17

MATSU (lihat no. IDM000305391)

149

DID2021070692

18/10/2021

3

LUBI WHITE

150

DID2021070693

18/10/2021

9

Pohaci

151

DID2021070694

18/10/2021

3

HIZA BEAUTY

152

DID2021070695

18/10/2021

29

UFC Volluto

153

DID2021070696

18/10/2021

11

MATSU (lihat no. IDM000338448)

154

DID2021070697

18/10/2021

6

KINGMATSU (lihat no. IDM000370556)

155

DID2021070698

18/10/2021

3

brightlab

156

DID2021070699

18/10/2021

3

Babe Banua Beauty

157

DID2021070700

18/10/2021

3

Asriskin Beauty

158

DID2021070701

18/10/2021

3

Ain Glow

159

DID2021070702

18/10/2021

3, 35, 5, 10

160

DID2021070703

18/10/2021

25

DIVA & Logo

LOGO
iLLoLiLo BABY
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161

DID2021070704

18/10/2021

3

MITRA SEHAT BIOHEALTH

162

DID2021070705

18/10/2021

24

MARAKA

163

DID2021070706

18/10/2021

25

Brozzy + Logo

164

JID2021070707

18/10/2021

43

THE MAJA

165

DID2021070708

18/10/2021

4

BERKAH-HSD48

166

JID2021070709

18/10/2021

43

OMAH ANGLO YOGYA

167

JID2021070710

18/10/2021

43

RM. Karya Bundo Masakan Padang

168

JID2021070711

18/10/2021

35

Odora Knitwear

169

DID2021070712

18/10/2021

4

BERKAH-MFO180

170

DID2021070713

18/10/2021

25

FSR

171

DID2021070714

18/10/2021

25

GRESSYOI

172

DID2021070715

18/10/2021

1

Omah Kalinci

173

DID2021070716

18/10/2021

4

BERKAH-RON95

174

JID2021070717

18/10/2021

45

Stafflegal

175

DID2021070718

18/10/2021

3

Devilia dan Logo

176

DID2021070719

18/10/2021

25

GREENHIGH

177

DID2021070720

18/10/2021

32

ZADES REVERSE OSMOSIS SYSTEM +
LUKISAN

178

DID2021070721

18/10/2021

179

DID2021070724

18/10/2021

9

Sorscha Eyewear

180

JID2021070725

18/10/2021

35

WARMIESO

181

JID2021070726

18/10/2021

41

WIYATA ACADEMY

182

DID2021070727

18/10/2021

25

MIUWEE

183

DID2021070728

18/10/2021

25

Look Up!

32, 16, 35, 21, 7, 11, 29 LET'S BREW!
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184

JID2021070729

18/10/2021

35

LIGHT FLORIST

185

JID2021070730

18/10/2021

35

HANDMAD dan Lukisan

186

DID2021070731

18/10/2021

30

BUMIKU

187

JID2021070732

19/10/2021

35

Xquisite dan Logo

188

JID2021070734

19/10/2021

35

Sadako Sushi Bar

189

DID2021070735

19/10/2021

25

Mukena SakeeNa

190

DID2021070736

19/10/2021

5

Klanceng Sun Honey MBM

191

DID2021070737

19/10/2021

3

ELAF BEAUTE

192

DID2021070738

19/10/2021

32

ASIFA + LOGO

193

DID2021070739

19/10/2021

30

Mommy Cetar’s Home MCH + Lukisan

194

DID2021070740

19/10/2021

30

EN-5

195

JID2021070741

19/10/2021

35, 42

196

DID2021070742

19/10/2021

9

SIDESA

197

DID2021070743

19/10/2021

4

SEMASTA

198

DID2021070744

19/10/2021

3

NEUDE

199

JID2021070745

19/10/2021

43

Mbok Lurah

200

JID2021070746

19/10/2021

40

BALI WASTE CYCLE

201

DID2021070747

19/10/2021

30

MADU PPJT

202

JID2021070748

19/10/2021

36

BUNGHAJI

203

DID2021070750

19/10/2021

34, 35

204

DID2021070751

19/10/2021

18

VAN|RYSEL

205

DID2021070752

19/10/2021

29

SARANG NEST

206

DID2021070753

19/10/2021

3

MDLK

OKE DIGITAL

PABLO'S
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207

DID2021070754

19/10/2021

4

MDLK

208

DID2021070755

19/10/2021

29

Deka29

209

D122021070756

19/10/2021

29

HELWAFOOD

210

DID2021070781

19/10/2021

9

SISHCA (SISTEM INFORMASI HUMAN
CAPITAL)

211

DID2021070782

19/10/2021

29

Tembora

212

DID2021070783

19/10/2021

5

Nutrivit A

213

D122021070784

19/10/2021

25

UMSHA

214

DID2021070785

19/10/2021

3

LAVAVA

215

D122021070786

19/10/2021

30

ALFAKIYA

216

DID2021070787

19/10/2021

29

CITA RASA DIMSUM

217

DID2021070788

19/10/2021

11

ARS

218

DID2021070789

19/10/2021

12

SNUGGLI

219

JID2021070790

19/10/2021

35

TERATAI GRAND VILLAGE

220

DID2021070791

19/10/2021

29

pempek bu mike

221

D122021070792

19/10/2021

21

JONY FINK

222

DID2021070793

19/10/2021

30

ECOMAXX COFFEE GINSENG

223

DID2021070794

19/10/2021

32

LVN Beauty Center

224

DID2021070795

19/10/2021

29

Unsrat Food of Bird

225

DID2021070796

19/10/2021

29

Keripik Mommy

226

DID2021070797

19/10/2021

11

ULTRON

227

DID2021070798

19/10/2021

3

TRUEVE TRUE BARRIER

228

JID2021070799

19/10/2021

35, 36, 41, 43

229

D122021070799

19/10/2021

30

BAKOTA
WIMMI
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230

J222021070799

19/10/2021

45

BAYONET MERAH PUTIH

231

DID2021070799

19/10/2021

29

ochi food

232

DID2021070800

19/10/2021

30

NaSya.MADEwithSOUL

233

DID2021070802

19/10/2021

32

SOLE

234

DID2021070803

19/10/2021

25

YIYI GIRL + LUKISAN

235

DID2021070804

19/10/2021

31

UNIVERSAL DURIAN

236

DID2021070805

19/10/2021

20

VIBERO

237

DID2021070806

19/10/2021

3

NYREE.SKIN

238

JID2021070807

19/10/2021

35

UNIVERSAL DURIAN

239

DID2021070808

19/10/2021

5

Metarix

240

JID2021070809

19/10/2021

43

KIMAYA

241

DID2021070810

19/10/2021

30

FIKOFI

242

JID2021070811

19/10/2021

43

COLD 'N BREW

243

DID2021070812

19/10/2021

3

GVK

244

JID2021070813

19/10/2021

43

NIKHILA

245

DID2021070814

19/10/2021

24

Bali Fine Craft

246

DID2021070815

19/10/2021

29

MILKJUS ICE BLEND

247

DID2021070816

19/10/2021

20

FRATERNITE

248

DID2021070817

19/10/2021

20

HUGO

249

JID2021070818

19/10/2021

36

bjb call + logo

250

DID2021070819

19/10/2021

29

upper deck galley

251

DID2021070820

19/10/2021

1

RC100 + LOGO

252

DID2021070821

19/10/2021

4

EMKARATE
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253

DID2021070822

19/10/2021

32, 29, 30

254

DID2021070823

19/10/2021

4

SUNISO

255

DID2021070824

19/10/2021

11

ES

256

JID2021070825

19/10/2021

38

bjb call + logo

257

DID2021070826

19/10/2021

25

Rahadatul

258

JID2021070827

19/10/2021

35

MINIGREEN

259

JID2021070828

19/10/2021

42

VIBERO

260

DID2021070829

19/10/2021

1

INDOCOCO

261

DID2021070830

19/10/2021

1

OTOBEZ + LOGO

262

DID2021070831

19/10/2021

1

TFG SP 36

263

DID2021070832

19/10/2021

5

VEBYS

264

DID2021070833

19/10/2021

3

R-pakt

265

DID2021070834

19/10/2021

30

BERDEZ Milk coffee and Tea + Lukisan

266

DID2021070835

19/10/2021

25

Frasya Butik

267

DID2021070836

19/10/2021

1

RAGAMIT

268

DID2021070837

19/10/2021

34

7DAUN

269

DID2021070838

19/10/2021

10

mamalogy + Lukisan

270

JID2021070839

19/10/2021

35

DAPURMART

271

DID2021070841

19/10/2021

9

Dinasti Garuda + Lukisan/Logo

272

DID2021070842

19/10/2021

30

KOPI PURWA

273

JID2021070843

19/10/2021

38

Hubmedia

274

JID2021070844

19/10/2021

35

tokoshobi

275

DID2021070845

19/10/2021

11

ESOK

FUNNY HIPPO ABC + Lukisan
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276

DID2021070846

19/10/2021

29

TRI TUNGGAL

277

DID2021070847

19/10/2021

34

9DAUN

278

DID2021070848

19/10/2021

21

mamalogy + Lukisan

279

DID2021070849

19/10/2021

25

KPM APPAREL + LOGO

280

DID2021070850

19/10/2021

29

HIDAYAH

281

DID2021070851

19/10/2021

36, 41, 28

Triboon

282

DID2021070852

19/10/2021

28

DOONA

283

DID2021070854

19/10/2021

30

GULACANDI

284

DID2021070855

19/10/2021

29

TROYACO

285

DID2021070856

19/10/2021

30

HIDAYAH

286

DID2021070857

19/10/2021

25

ZELUS APPAREL + LOGO ZLS

287

DID2021070859

19/10/2021

18

LETHA

288

DID2021070861

19/10/2021

30

ka'ana kope

289

JID2021070863

19/10/2021

41

HAZEL STUDIO + LOGO

290

DID2021070866

19/10/2021

30

DUMPLING MERTUA

291

DID2021070867

19/10/2021

30

kane bato

292

DID2021070870

19/10/2021

14

dboodaya

293

DID2021070872

19/10/2021

16

PRINTEROUS + LOGO

294

D122021070873

19/10/2021

30

HERBALGO

295

DID2021070874

19/10/2021

3, 44

296

DID2021070875

19/10/2021

29

BKN BAKSO KOTAK NIKEN

297

JID2021070876

19/10/2021

39

APE WATER

298

DID2021070877

19/10/2021

3

AYOOE BEAUTY

SERES SPA SANCTUARY + Lukisan
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299

DID2021070878

19/10/2021

25

LIAN

300

DID2021070879

19/10/2021

30

SIIP

301

DID2021070881

19/10/2021

30

BonLai

302

DID2021070882

19/10/2021

30

deenaf delicious

303

DID2021070885

19/10/2021

16

TERRA

304

DID2021070886

19/10/2021

4

PETROZ

305

DID2021070887

19/10/2021

5

Vileon

306

DID2021070888

19/10/2021

25

JOLLYBEKIDS + LUKISAN

307

DID2021070889

19/10/2021

8

VAN|RYSEL

308

DID2021070890

19/10/2021

17

TERRA

309

DID2021070891

19/10/2021

30

Bon Tempe

310

DID2021070892

19/10/2021

29

bababubu's bitterballen

311

DID2021070893

19/10/2021

9

MORTECH + Logo

312

JID2021070894

19/10/2021

43

Delima dan logo

313

DID2021070895

19/10/2021

29

SARI SALWA

314

JID2021070896

19/10/2021

36

TEAMWORK ID + Lukisan

315

DID2021070897

19/10/2021

3

LET ME BLOOM

316

D122021070898

19/10/2021

15

AEYRA

317

DID2021070899

19/10/2021

33

BALIWEIN BOURBON WHISKEY

318

DID2021070900

19/10/2021

30

MONFRIES + LUKISAN

319

DID2021070902

19/10/2021

6

KSI

320

DID2021070903

19/10/2021

17

K|G|W + LOGO

321

DID2021070904

19/10/2021

29

rese corner
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322

JID2021070905

19/10/2021

35

YOJI (YOUNG JAYA INOAC)

323

DID2021070906

19/10/2021

25

HANYA LOGO

324

DID2021070907

19/10/2021

24

QUINZHA BEDDING

325

JID2021070908

19/10/2021

35

PRINTEROUS + LOGO

326

JID2021070909

19/10/2021

42

Hitoko + Logo

327

DID2021070910

19/10/2021

5

nanoYo

328

DID2021070911

19/10/2021

29

KAROMAH

329

DID2021070912

19/10/2021

30

Mr.Pupu

330

DID2021070914

19/10/2021

30

Agrospora Nataraga

331

DID2021070915

19/10/2021

17

KGW

332

JID2021070974

19/10/2021

35

MDLK

333

DID2021070975

19/10/2021

29

humairah mrk

334

JID2021070976

19/10/2021

42

Dinasti Garuda + Lukisan/Logo

335

DID2021070977

19/10/2021

30

PIEDJO

336

D122021070978

19/10/2021

24

ECOmel Sasirangan

337

JID2021070979

19/10/2021

37

MDLK

338

DID2021070980

19/10/2021

3

Kitty Pet

339

D082021070981

19/10/2021

30

MECIS

340

JID2021070982

19/10/2021

41

MDLK

341

DID2021070983

19/10/2021

30

Kuroffle

342

DID2021070984

19/10/2021

30

Gayeng

343

DID2021070985

19/10/2021

21

PAWON KITCHENWARE

344

DID2021070986

19/10/2021

18

LV UP
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345

JID2021070987

19/10/2021

43

LONDON BIERHAUS

346

JID2021070988

19/10/2021

35

E-FG FRESHMART

347

JID2021070989

19/10/2021

43

WARUNG W.K.K

348

DID2021070990

19/10/2021

34

CYO

349

DID2021070991

19/10/2021

5

LIPEPSA

350

DID2021070992

19/10/2021

20

SENYUM + LOGO

351

DID2021070993

19/10/2021

25

FITFLO ACTIVEWEAR

352

DID2021070994

19/10/2021

18

tries hands

353

J322021070995

19/10/2021

43

Mbah Sinem

354

DID2021070996

19/10/2021

6

KSSIS

355

DID2021070997

19/10/2021

3

TIMUST + Logo

356

JID2021070998

19/10/2021

42

nusantara Interactive Studio + Lukisan/Logo

357

DID2021070999

19/10/2021

30

FaBiMS SekarKu

358

DID2021071000

19/10/2021

30

PooPoo Chicken

359

DID2021071001

19/10/2021

9

Hunn

360

DID2021071002

19/10/2021

30

STEAWARTI

361

JID2021071003

19/10/2021

43

Geprek Siakang

362

JID2021071004

19/10/2021

35

TIMUST + Logo

363

DID2021071006

19/10/2021

30

Chizi

364

JID2021071007

19/10/2021

38

MG RADIO NETWORK

365

DID2021071008

19/10/2021

30

BULLDOZER SPEED RACING+ Logo

366

DID2021071009

19/10/2021

24

SENYUM + LOGO

367

DID2021071011

19/10/2021

1

SWARAMAS
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368

DID2021071014

19/10/2021

28

LETTER IN PINE

369

D222021071015

19/10/2021

3

LAYZA

370

DID2021071015

19/10/2021

34

Hunn

371

DID2021071016

19/10/2021

29

h'zhazu

372

DID2021071017

19/10/2021

25

Caribluss

373

DID2021071018

19/10/2021

1

RUMOS

374

DID2021071019

19/10/2021

30

LOGO

375

DID2021071020

19/10/2021

7

SAEKI

376

D322021071021

19/10/2021

30

Brosa

377

D082021071021

19/10/2021

25

DREXMOR

378

DID2021071021

19/10/2021

6

KSSK

379

JID2021071022

19/10/2021

41

PERTASPI (PERKUMPULAN AHLI TATA
RIAS SEMIPERMANEN INDONESIA)

380

DID2021071023

19/10/2021

30

TITING CAKERY

381

DID2021071024

19/10/2021

1

HAROCKPHATE

382

DID2021071025

19/10/2021

21

jolly craft

383

DID2021071026

19/10/2021

9

KIARY

384

DID2021071027

19/10/2021

21

SUNNYLUCAS + LOGO

385

DID2021071028

19/10/2021

30

LOGO

386

DID2021071029

19/10/2021

5

vitonal Bunda Ferosta Genio + Lukisan

387

DID2021071030

19/10/2021

6

KSSI

388

DID2021071031

19/10/2021

29

AGARIA EKONOMI

389

DID2021071032

19/10/2021

16

DHAICHI + Logo

390

JID2021071033

19/10/2021

40

ARROISI JEWELRY
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391

DID2021071034

19/10/2021

24

KANDA FABRICS + LOGO

392

DID2021071035

19/10/2021

29

vitonal Bunda Ferosta Genio + Lukisan

393

DID2021071036

19/10/2021

9

OSTATION + logo

394

DID2021071037

19/10/2021

30

LOGO

395

DID2021071038

19/10/2021

25

STARCASTLE + LOGO

396

DID2021071040

19/10/2021

9

Contractku

397

DID2021071041

19/10/2021

30

tek noeni

398

JID2021071042

19/10/2021

35

amazfit + logo

399

JID2021071043

19/10/2021

43

LAUK BUNDA NUSANTARA

400

DID2021071044

19/10/2021

14

amazfit + logo

401

DID2021071045

19/10/2021

32

vitonal Bunda Ferosta Genio + Lukisan

402

D322021071045

19/10/2021

30

KOLONI

403

DID2021071046

19/10/2021

6

KSLS

404

JID2021071047

19/10/2021

43

JHON DIMSUM JAKARTA

405

DID2021071048

19/10/2021

10

amazfit + logo

406

DID2021071049

19/10/2021

30

LOGO

407

DID2021071050

19/10/2021

9

amazfit + logo

408

DID2021071052

19/10/2021

9

ALPHA

409

DID2021071053

19/10/2021

5

vitonal Bunda

410

DID2021071054

19/10/2021

30

LOGO

411

DID2021071055

19/10/2021

25

SHINEFASHION + LOGO

412

DID2021071056

19/10/2021

30

Frutta Gelato

413

DID2021071057

19/10/2021

29

vitonal Bunda
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414

DID2021071058

19/10/2021

7

VOSSO

415

DID2021071059

19/10/2021

30

Cireng Mangprang

416

DID2021071060

19/10/2021

9

LinkRx + Logo

417

DID2021071061

19/10/2021

32

vitonal Bunda

418

DID2021071062

19/10/2021

25

JASTI LEATHER FASHION

419

DID2021071063

19/10/2021

25

PARNARAYA

420

DID2021071064

19/10/2021

30

Aster

421

D322021071065

19/10/2021

5

alibe

422

JID2021071066

19/10/2021

35

MyBluebird

423

DID2021071067

19/10/2021

9

RUM

424

DID2021071068

19/10/2021

17

TULIP

425

DID2021071069

19/10/2021

5

Ferosta Genio

426

DID2021071070

19/10/2021

22

HTC

427

JID2021071071

19/10/2021

41

BIMBINGAN BELAJAR GALAKSI

428

DID2021071072

19/10/2021

16

Untaian Butir Beras + Asli

429

DID2021071073

19/10/2021

30

Piscok Boy

430

DID2021071074

19/10/2021

30

ICIPONO

431

DID2021071075

19/10/2021

25

ZHOU ER

432

DID2021071076

19/10/2021

1

GREENSKA

433

JID2021071077

19/10/2021

37

PAES LEATHER

434

DID2021071078

19/10/2021

29

Ferosta Genio

435

DID2021071079

19/10/2021

11

VAN|RYSEL

436

JID2021071080

19/10/2021

35

LinkRx + Logo
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437

DID2021071080

19/10/2021

9, 41

438

DID2021071081

19/10/2021

32

Ferosta Genio

439

JID2021071082

19/10/2021

37

Pentaland

440

DID2021071083

19/10/2021

30

AGARIA EKONOMI

441

DID2021071085

19/10/2021

32

AGARIA EKONOMI

442

DID2021071086

19/10/2021

5

Diethyl-6

443

DID2021071087

19/10/2021

9

JJET BATT POWER RACE

444

DID2021071088

19/10/2021

21

VAN|RYSEL

445

JID2021071089

19/10/2021

44

LinkRx + Logo

446

DID2021071091

19/10/2021

16

Untaian Butir Beras + Asli

447

DID2021071092

19/10/2021

25

LASSIE ALPHA

448

DID2021071093

19/10/2021

25

Arbifa

449

DID2021071094

19/10/2021

29

M.IMA

450

DID2021071095

19/10/2021

1

JAFRA

451

DID2021071096

19/10/2021

21

ONDOOT

452

DID2021071098

19/10/2021

34

Frasa

453

DID2021071099

19/10/2021

11

ONDOOT

454

DID2021071100

19/10/2021

3

MOANSA

455

DID2021071101

19/10/2021

11

wimarl

456

DID2021071102

19/10/2021

3

RVGLOW

457

JID2021071103

19/10/2021

45

Stand for Your Rights through Innovative
Strategy with Laws

458

DID2021071105

19/10/2021

29

PALANIEZZ

459

JID2021071106

19/10/2021

39

GRAND MALOEKOE + Logo

GAMEON
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460

JID2021071107

19/10/2021

43

GRAND MALOEKOE + Logo

461

DID2021071108

19/10/2021

10

CIO CARE

462

DID2021071109

19/10/2021

29

Cang-Jo Rs

463

DID2021071110

19/10/2021

16

Untaian Butir Beras + Asli

464

JID2021071111

19/10/2021

35

TUMBUH CORP.

465

DID2021071113

19/10/2021

16

Untaian Butir Beras + Asli

466

JID2021071114

19/10/2021

35

Nilam + Logo

467

DID2021071115

19/10/2021

25

BOYSCODE + LOGO

468

DID2021071116

19/10/2021

25

Nookly + Logo

469

DID2021071117

19/10/2021

9

Logo

470

DID2021071118

19/10/2021

9

HEMMOBILE

471

DID2021071120

19/10/2021

3

WD GLASSKIN BEAUTY

472

DID2021071121

19/10/2021

28

VAN|RYSEL

473

JID2021071122

19/10/2021

45

PATRICIA BRIDAL

474

DID2021071123

19/10/2021

18

SHESMISS

475

DID2021071124

19/10/2021

3

GLOSSY SKINCARE

476

DID2021071127

19/10/2021

9

Rabit

477

DID2021071128

19/10/2021

25

SHESMISS

478

JID2021071129

19/10/2021

35, 41

479

DID2021071130

19/10/2021

12

VAN|RYSEL

480

JID2021071132

19/10/2021

35

Bogor Creative DV Craft house production

481

DID2021071133

19/10/2021

25

ORB 17

482

DID2021071134

19/10/2021

5

CURCUMA PRO

INVESTORICH
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483

DID2021071135

19/10/2021

25

484

DID2021071137

19/10/2021

35, 25

TOKA

485

DID2021071138

19/10/2021

35, 25

GUKA

486

JID2021071140

19/10/2021

43

Summer Flagship Bar + Lukisan

487

DID2021071141

19/10/2021

30

Makjuma

488

DID2021071143

19/10/2021

16

NARAY

489

DID2021071144

19/10/2021

30

BRUHNICE

490

DID2021071145

19/10/2021

21

NARAY

491

DID2021071148

19/10/2021

25

Comic Jeans

492

DID2021071149

19/10/2021

25

Rumah Denim

493

JID2021071150

19/10/2021

41

IMMRI Logo Indonesia Mining and Minerals
Research Institute

494

DID2021071151

20/10/2021

29

008food

495

DID2021071153

20/10/2021

35, 3

496

DID2021071154

20/10/2021

32

DKM MINERALLE

497

DID2021071155

20/10/2021

5

ECO-DES DESINFEKTAN

498

JID2021071156

20/10/2021

35

NISA.id

499

DID2021071157

20/10/2021

9

KCARE + LOGO

500

D222021071160

20/10/2021

3

Mappacahaya

501

JID2021071161

20/10/2021

43

Seblak Jingkrak

502

D222021071162

20/10/2021

5

KHIYAR-V

503

D222021071163

20/10/2021

30

BURA BURA

504

DID2021071164

20/10/2021

25

GROSIR.OUTFIT + LUKISAN

505

D222021071165

20/10/2021

3

Asefa Beauty

OPOTUS

DREAMLAB
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506

DID2021071166

20/10/2021

3

Audy Skin Care

507

DID2021071167

20/10/2021

10

Karunia Gloves

508

DID2021071168

20/10/2021

9

CELESTRON + Logo

509

DID2021071169

20/10/2021

11

nobico

510

DID2021071190

20/10/2021

5

TARU BALI HEALING OIL

511

DID2021071191

20/10/2021

20

CONCREATE

512

JID2021071192

20/10/2021

35

LUZARRE

513

JID2021071193

20/10/2021

35

Flowerbee dan Lukisan

514

DID2021071195

20/10/2021

25

HEBE

515

JID2021071197

20/10/2021

43

KREASI D'YUMMY

516

DID2021071198

20/10/2021

21

CONCREATE

517

DID2021071199

20/10/2021

3

CASENA SKINCARE

518

JID2021071200

20/10/2021

35

VBR Digital Studio

519

DID2021071201

20/10/2021

29

OPAK MINIQU

520

DID2021071202

20/10/2021

3

AvvA Beauty Care + Logo

521

DID2021071203

20/10/2021

25

JNS Logo

522

DID2021071204

20/10/2021

29

KEBAB JOHN

523

DID2021071205

20/10/2021

1

PENSC & Logo & Chinese characters

524

DID2021071206

20/10/2021

525

DID2021071207

20/10/2021

18

JENNIGLOW

526

DID2021071208

20/10/2021

25

JENNIGLOW

527

JID2021071209

20/10/2021

35

JENNIGLOW

528

DID2021071210

20/10/2021

3

THE HAPPY ALBA

16, 35, 37, 38, 39, 40, 9,
RERECHECK + LOGO
42
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529

DID2021071211

20/10/2021

28

Japanese Time

530

DID2021071212

20/10/2021

5

Mrs. IN Pregnancy Test (Cassette)

531

DID2021071213

20/10/2021

9

MT5

532

JID2021071214

20/10/2021

43

SIDOLARIS

533

JID2021071215

20/10/2021

35

WAXX

534

DID2021071220

20/10/2021

25

Ranjojo + Logo

535

DID2021071221

20/10/2021

30

Ar-Rayhan

536

DID2021071222

20/10/2021

3

GISCY

537

JID2021071223

20/10/2021

43

NASIKAN

538

DID2021071224

20/10/2021

1

ADR SIGNATURES

539

DID2021071225

20/10/2021

3

BLUEBLOOD

540

DID2021071226

20/10/2021

30

MIE SAGU BAROKAH TERBIT TERANG

541

DID2021071227

20/10/2021

30

PADMAMIE & Logo

542

DID2021071228

20/10/2021

14

YASALAM GOLD Generasi Emas Indonesia +
GAMBAR

543

DID2021071229

20/10/2021

3

DANRE + GAMBAR

544

DID2021071230

20/10/2021

3

QIEMS BEAUTY + GAMBAR

545

DID2021071231

20/10/2021

3

Ganas

546

DID2021071232

20/10/2021

30

ALMAZAG

547

DID2021071233

20/10/2021

18

MYAMOR + LUKISAN

548

JID2021071234

20/10/2021

37

ORBIT+

549

DID2021071235

20/10/2021

5

SAKARAT

550

JID2021071236

20/10/2021

43

NASI AYAM BERKAH & LOGO

551

DID2021071237

20/10/2021

25

YEETWEAR INC

Halaman 25 dari 1251

552

DID2021071238

20/10/2021

1

SEPTICSOL

553

DID2021071239

20/10/2021

12

KIKLAND

554

DID2021071240

20/10/2021

2

JAFRA

555

DID2021071241

20/10/2021

4

JAFRA

556

JID2021071242

20/10/2021

43

BOSGIL + LOGO

557

JID2021071243

20/10/2021

43

AYAM BAKAR MBAK NIK

558

JID2021071245

21/10/2021

42

PURI ASIH

559

JID2021071246

21/10/2021

44

PURI ASIH

560

JID2021071247

21/10/2021

45

AZLAW

561

DID2021071248

21/10/2021

3

SAMPARI + Lukisan

562

DID2021071249

21/10/2021

3

dr. C Aesthetic & Anti Aging

563

DID2021071250

21/10/2021

18

SAMPARI + Lukisan

564

DID2021071251

21/10/2021

30

SAMPARI + Lukisan

565

JID2021071252

21/10/2021

43

SAMPARI + Lukisan

566

JID2021071253

21/10/2021

35

SAMPARI + Lukisan

567

DID2021071254

21/10/2021

3

Leina Beaute

568

DID2021071255

21/10/2021

1

BMCATALYZER NUTRIENT UPTAKE
BOOSTER & Lukisan

569

DID2021071256

21/10/2021

1

PELANGI JOS

570

JID2021071257

21/10/2021

41

Logo

571

DID2021071258

21/10/2021

26

AJ

572

DID2021071259

21/10/2021

34

PIJAR

573

DID2021071260

21/10/2021

11

SANOS + Lukisan

574

D222021071261

21/10/2021

3

gemeskin

Halaman 26 dari 1251

575

DID2021071262

21/10/2021

30

MILLEPATISSERIE

576

JID2021071263

21/10/2021

44

HALO BAYI

577

JID2021071264

21/10/2021

44

HALLO BAYI

578

DID2021071265

21/10/2021

25

Veryme

579

JID2021071266

21/10/2021

44

HELLO BABY

580

DID2021071267

21/10/2021

5

ALPHACARE + LOGO ALPHA

581

DID2021071291

21/10/2021

3

Life Beyond

582

DID2021071292

21/10/2021

21

Happy Garden Indonesia

583

DID2021071293

21/10/2021

6

NERO WATER STORAGE TANK + Logo

584

JID2021071294

21/10/2021

44

Adiandra Medika

585

DID2021071295

21/10/2021

3

MYOONSKIN

586

JID2021071296

21/10/2021

40

dunia herbal

587

DID2021071297

21/10/2021

5

Life Beyond

588

DID2021071298

21/10/2021

8

NANWEI

589

DID2021071299

21/10/2021

29

Life Beyond

590

DID2021071300

21/10/2021

7

HRB

591

DID2021071301

21/10/2021

35, 38, 41, 9, 42, 45

592

DID2021071303

21/10/2021

9

CECEP SOLAR DAN HURUF KANJI

593

DID2021071304

21/10/2021

3

EPIDEARME

594

DID2021071305

21/10/2021

30

Life Beyond

595

DID2021071306

21/10/2021

30

KOPI MALAM PERTAMA

596

JID2021071307

21/10/2021

43

KEENAR CATERING

597

DID2021071308

21/10/2021

10

MONTARA + Logo

17

Halaman 27 dari 1251

598

DID2021071309

21/10/2021

32

Life Beyond

599

DID2021071310

21/10/2021

5

KUKIGO

600

DID2021071311

21/10/2021

5

EMPIVIT-D3

601

DID2021071312

21/10/2021

9

DSBAT

602

DID2021071313

21/10/2021

7

S

603

DID2021071314

21/10/2021

30

ISTANA BOLEN

604

DID2021071315

21/10/2021

16, 28

605

DID2021071316

21/10/2021

3

FATAMORGANA

606

DID2021071317

21/10/2021

30

MALAKI + LOGO

607

DID2021071318

21/10/2021

0

GUSTCO

608

D102021071319

21/10/2021

34

ARASSA

609

DID2021071320

21/10/2021

20

TIKHE

610

DID2021071321

21/10/2021

16, 28

611

JID2021071322

21/10/2021

45

LEGALLECTUAL

612

DID2021071323

21/10/2021

3

Joy.coco

613

J102021071324

21/10/2021

43

ARASSA

614

D202021071325

21/10/2021

30

Firdaus Honey

615

D102021071326

21/10/2021

30

HOMPIMPA

616

DID2021071327

21/10/2021

5

FERTILOVA

617

D102021071328

21/10/2021

30

SPEKTAKULER

618

DID2021071329

21/10/2021

16, 28

QUEEN GRADE

619

DID2021071330

21/10/2021

620

DID2021071331

21/10/2021

FING GRADE

KING GRADE

16, 35, 36, 38, 9, 41, 42 NERACA
25

Jolee

Halaman 28 dari 1251

621

DID2021071332

21/10/2021

3

K NATURAL WHITE + Lukisan

622

DID2021071333

21/10/2021

25

NAFISHA HIJAB

623

DID2021071334

21/10/2021

20

JRMAXY

624

JID2021071335

21/10/2021

43

CHICKEN LOLLIPOP

625

DID2021071336

21/10/2021

17

AA PACK & LUKISAN

626

JID2021071337

21/10/2021

43

JUUP'S + LOGO

627

JID2021071338

21/10/2021

43

AYAM TALIIWANG 27

628

JID2021071339

21/10/2021

35

FURNI STORE

629

DID2021071340

21/10/2021

3

GOUTE

630

DID2021071341

21/10/2021

1

petroDIFA

631

DID2021071343

21/10/2021

9

Foqucy

632

DID2021071344

21/10/2021

1

DIFAHC

633

DID2021071345

21/10/2021

11

HYPERLUX + LOGO

634

DID2021071346

21/10/2021

3

K NATURAL WHITE + Lukisan

635

DID2021071347

21/10/2021

3

SEYSHI SKIN & BEAUTY CARE

636

DID2021071348

21/10/2021

14

GANDESORIS

637

JID2021071349

21/10/2021

43

Kanbu

638

JID2021071350

21/10/2021

44

SEYSHI SKIN & BEAUTY CARE

639

JID2021071351

21/10/2021

43

SAHIRA

640

JID2021071352

21/10/2021

41

ZenOrtu

641

DID2021071353

21/10/2021

20

KINGSWEL

642

DID2021071354

21/10/2021

31

LAPAK PANGAN NUSANTARA

643

DID2021071355

21/10/2021

3

Zeeya

Halaman 29 dari 1251

644

JID2021071356

21/10/2021

35

PT ARTHA SOLUSI KREASINDO + LOGO

645

JID2021071357

21/10/2021

41

The Parenting Project

646

DID2021071360

21/10/2021

31

BOOS TAVI

647

DID2021071362

21/10/2021

5

LINEZON + LOGO

648

DID2021071363

21/10/2021

12

DYNAWORKS

649

JID2021071364

21/10/2021

41

PT ARTHA SOLUSI KREASINDO + LOGO

650

DID2021071365

21/10/2021

3

LORENE

651

DID2021071366

21/10/2021

9

MONTARA + Logo

652

JID2021071367

21/10/2021

44

PT ARTHA SOLUSI KREASINDO + LOGO

653

JID2021071368

21/10/2021

35

SOERASI MANDIRI

654

DID2021071369

21/10/2021

3

LA PROCHE

655

JID2021071370

21/10/2021

43

Teras Biru

656

DID2021071371

21/10/2021

11

FASTPEC

657

DID2021071372

21/10/2021

5

CARBOFUR

658

DID2021071373

21/10/2021

29

QBEEZA

659

DID2021071374

21/10/2021

9

LIMADAYA

660

JID2021071375

21/10/2021

35

DOBHA + LUKISAN

661

JID2021071376

21/10/2021

43

ASIA BERASTAGI

662

JID2021071377

21/10/2021

35

DAFFA SILVER

663

DID2021071378

21/10/2021

3

AMICE TOFUGLUTA

664

JID2021071379

21/10/2021

37

DYNAWORKS

665

DID2021071380

21/10/2021

9

FASTPEC

666

DID2021071382

21/10/2021

29

ASIA BERASTAGI

Halaman 30 dari 1251

667

DID2021071383

21/10/2021

3

MADAGASCAR skln004

668

DID2021071384

21/10/2021

9

FLOVEME + LOGO

669

DID2021071385

21/10/2021

30

MAMABI + Lukisan

670

DID2021071386

21/10/2021

32

LIAFA

671

DID2021071387

21/10/2021

25

MARCHING POSE

672

DID2021071388

21/10/2021

3

RUSSAKARN QDOUBLE

673

DID2021071389

21/10/2021

1

Kebun Jawa + LOGO

674

DID2021071390

21/10/2021

10

CLEON

675

DID2021071391

21/10/2021

25

Hiajburban + LOGO

676

DID2021071392

21/10/2021

9

CLEON

677

DID2021071393

21/10/2021

5

Nosteo

678

JID2021071394

21/10/2021

43

Sunny Chick

679

JID2021071395

21/10/2021

42

Upper Manajemen

680

DID2021071396

21/10/2021

30

SG BERSAUDARA

681

DID2021071397

21/10/2021

5

GEE13 MEAL;TE

682

JID2021071398

21/10/2021

43

TEMAN BAIK KETO

683

JID2021071399

21/10/2021

37

TEMAN BAIK LAUNDRY

684

DID2021071400

21/10/2021

32

TEMAN BAIK KETO

685

DID2021071401

21/10/2021

31

TEMAN BAIK KETO

686

DID2021071402

21/10/2021

29

TEMAN BAIK KETO

687

DID2021071403

21/10/2021

30

TEMAN BAIK KETO

688

DID2021071404

21/10/2021

3

K NATURAL WHITE + Lukisan ALOE VERA

689

DID2021071405

21/10/2021

5

TURMAKUAT

Halaman 31 dari 1251

690

DID2021071406

21/10/2021

30

WARUNG KREATIF

691

DID2021071407

21/10/2021

3

SAINT SACRE

692

JID2021071408

21/10/2021

43

Mager Bowl

693

DID2021071409

21/10/2021

5

TURMAXONE

694

DID2021071410

21/10/2021

25

OSSO

695

DID2021071411

21/10/2021

3

LOLITA NOIR

696

DID2021071412

21/10/2021

3

K NATURAL WHITE + Lukisan SPARKLING
MAGNOLIA

697

J082021071413

21/10/2021

43

NAMBA KOREAN FRIED CHICKEN

698

DID2021071414

21/10/2021

12

NISSAN CHILL-OUT

699

DID2021071415

21/10/2021

3

GENTLE GEN + LOGO

700

DID2021071416

21/10/2021

25

FULL ENGINE

701

DID2021071417

21/10/2021

30

Dapur Utie

702

DID2021071418

21/10/2021

29

antarikan.com

703

DID2021071419

21/10/2021

3

K NATURAL WHITE + Lukisan COTTON
FLOWER

704

DID2021071420

21/10/2021

9

BSR

705

DID2021071422

21/10/2021

32

Hetea

706

DID2021071423

21/10/2021

11

ABS + LOGO

707

JID2021071487

21/10/2021

35

SEVENLAND BINTAN CITY

708

JID2021071488

21/10/2021

41

SERU

709

DID2021071489

21/10/2021

7

blingbling

710

DID2021071490

21/10/2021

16

Bebali + Logo

711

DID2021071491

21/10/2021

30

SHUKA

712

JID2021071493

21/10/2021

42

yoosee

Halaman 32 dari 1251

713

DID2021071494

21/10/2021

3

SUGIH SKIN + GAMBAR

714

JID2021071495

21/10/2021

35

yoosee

715

DID2021071496

21/10/2021

25

TAIBANTENK

716

DID2021071497

21/10/2021

9

yoosee

717

DID2021071498

21/10/2021

30

INDOHONEY

718

DID2021071499

21/10/2021

7

investronica sistemas + logo

719

JID2021071500

21/10/2021

37

BUZZ

720

DID2021071501

21/10/2021

30

Gurasa

721

DID2021071502

21/10/2021

9

Logo

722

DID2021071503

21/10/2021

9

AGON + logo

723

DID2021071504

21/10/2021

9

AGON

724

DID2021071505

21/10/2021

5

INHERB

725

DID2021071506

21/10/2021

9

AOC logo

726

JID2021071507

21/10/2021

35

TAIBANTENK

727

DID2021071508

21/10/2021

9

EZII

728

DID2021071509

21/10/2021

11

ECOHEAL + logo

729

DID2021071510

21/10/2021

5

SHAHIH

730

DID2021071511

21/10/2021

3

MULTI Bebe + logo

731

DID2021071512

21/10/2021

21

mosh! Logo

732

JID2021071513

21/10/2021

35

SNDBX FILMS

733

DID2021071514

21/10/2021

9

NONA + LOGO

734

JID2021071515

21/10/2021

35

Dimall Digital Mall Indonesia

735

DID2021071516

21/10/2021

10

Logo

Halaman 33 dari 1251

736

JID2021071517

21/10/2021

41

SNDBX FILMS

737

DID2021071518

21/10/2021

14

ARBOY

738

DID2021071519

21/10/2021

21

ORI + Logo

739

DID2021071520

21/10/2021

5

NONA + LOGO

740

DID2021071521

21/10/2021

3

I'SUA BEAUTY

741

DID2021071522

21/10/2021

3

NONA + LOGO

742

DID2021071523

21/10/2021

30

PHILOS COFFEE

743

DID2021071524

21/10/2021

24

BED SHEET JAQUARD EMBOSSED + LOGO

744

DID2021071525

21/10/2021

9

FizzoToon

745

DID2021071526

21/10/2021

5

ANNIA + Logo

746

JID2021071527

21/10/2021

36

SEVENLAND BINTAN CITY

747

DID2021071528

21/10/2021

3

LAFEMMEDA + GAMBAR

748

DID2021071529

21/10/2021

5

ENAK TIDUR

749

JID2021071530

21/10/2021

35

SHOP AT METRO

750

DID2021071531

21/10/2021

3

ARABEL

751

DID2021071532

21/10/2021

5

SOPRINOL

752

DID2021071533

21/10/2021

12

FSR

753

DID2021071534

21/10/2021

30

Teras Suarasa

754

DID2021071535

21/10/2021

29

GOODFELLAS + Logo

755

DID2021071536

21/10/2021

5

COVERTIN

756

DID2021071537

21/10/2021

16

FizzoToon

757

DID2021071538

21/10/2021

29

SADEWI 3

758

DID2021071539

21/10/2021

1

MAYIN LUKISAN DAN HURUF KANJI

Halaman 34 dari 1251

759

DID2021071540

21/10/2021

10

POLARIS + LOGO

760

DID2021071541

21/10/2021

10

MAGIC CONDOM

761

DID2021071542

21/10/2021

9

etnis

762

DID2021071543

21/10/2021

6

JAFRA

763

DID2021071544

21/10/2021

30

SEMBILAN SEMBILAN

764

JID2021071545

21/10/2021

35

FizzoToon

765

DID2021071546

21/10/2021

32

NATURE'S GOODNESS - FROM QUALITY
FRUIT logo

766

DID2021071547

21/10/2021

29

TAHU LEGENDA #KITAKASIHTAHU

767

JID2021071548

21/10/2021

35

BERAS ONLINE berasonline.id

768

DID2021071549

21/10/2021

1

BIOBOS

769

DID2021071550

21/10/2021

16

Logo + Trilliun DOF

770

DID2021071551

21/10/2021

3

DRVR BEAUTY SKIN CARE + LOGO

771

JID2021071552

21/10/2021

38

The Iconomics

772

DID2021071553

21/10/2021

5

JASP

773

DID2021071554

21/10/2021

3

ELCIA BEAUTY CLINIC + LOGO

774

DID2021071555

21/10/2021

17

Logo + Trilliun DOF

775

DID2021071556

21/10/2021

29

Dapoer D'Family DAIDILDI

776

JID2021071557

21/10/2021

44

ELCIA BEAUTY CLINIC + LOGO

777

JID2021071558

21/10/2021

43

JAGO GEPREK + LUKISAN

778

DID2021071560

21/10/2021

19

Logo + Trilliun DOF

779

DID2021071561

21/10/2021

32

KEBAIKAN ALAM – DARI BUAH
BERKUALITAS logo

780

JID2021071562

21/10/2021

38

FizzoToon

781

JID2021071564

21/10/2021

35

ACER Logo

Halaman 35 dari 1251

782

DID2021071566

21/10/2021

17

Logo + Trilliun SUPERFLEX

783

DID2021071569

21/10/2021

16

wCBw + Logo

784

JID2021071571

21/10/2021

35

D'Duren Mas, Sajian Emas Bumi Nusantara

785

DID2021071575

21/10/2021

17

Logo + Trilliun HIPREX

786

DID2021071577

21/10/2021

24

EVODIA

787

DID2021071579

21/10/2021

17

Logo + Trilliun SPIRAL

788

DID2021071580

21/10/2021

18

wCBw + Logo

789

JID2021071581

21/10/2021

41

FizzoToon

790

JID2021071582

21/10/2021

35

bambu anunik

791

DID2021071583

21/10/2021

7

JAFRA

792

DID2021071584

21/10/2021

19

Logo + Trilliun SPIRAL

793

DID2021071585

21/10/2021

24

CASSAMODA

794

DID2021071586

21/10/2021

16

Logo + Trilliun AIR HOSE

795

DID2021071587

21/10/2021

8

JAFRA

796

DID2021071588

21/10/2021

17

Logo + Trilliun AIR HOSE

797

DID2021071589

21/10/2021

25

wCBw + Logo

798

JID2021071590

21/10/2021

42

FizzoToon

799

DID2021071591

21/10/2021

19

Logo + Trilliun AIR HOSE

800

JID2021071592

21/10/2021

45

FizzoToon

801

JID2021071593

21/10/2021

35

wCBw + Logo

802

DID2021071594

21/10/2021

7

CRUST

803

DID2021071595

21/10/2021

5

BIOSFERA HERBS

804

D032021071596

21/10/2021

1

ADS

Halaman 36 dari 1251

805

DID2021071596

21/10/2021

9

JAFRA

806

DID2021071597

21/10/2021

17

ISCO

807

DID2021071598

21/10/2021

8

CRUST

808

DID2021071599

21/10/2021

30

JUNS BAKERY + LOGO

809

DID2021071600

21/10/2021

5

SILVASHIELD

810

DID2021071601

21/10/2021

9

CRUST

811

DID2021071602

21/10/2021

25

AWW

812

DID2021071603

21/10/2021

30

BIOSFERA HERBS

813

DID2021071604

21/10/2021

25

COTTON SPRING

814

DID2021071605

21/10/2021

5

CAMALUS

815

DID2021071606

21/10/2021

11

CRUST

816

JID2021071607

21/10/2021

43

Mr Bento Fusion

817

JID2021071608

21/10/2021

36

golekmerek.com

818

JID2021071609

21/10/2021

41

wCBw + Logo

819

DID2021071610

21/10/2021

21

CRUST

820

JID2021071611

21/10/2021

45

golekmerek.com

821

JID2021071612

21/10/2021

43

WingStreet

822

DID2021071613

21/10/2021

32

Bebali + Logo

823

JID2021071614

21/10/2021

41

Bebali + Logo

824

DID2021071615

21/10/2021

10

JAFRA

825

DID2021071616

21/10/2021

33

Bebali + Logo

826

DID2021071617

21/10/2021

3

dr. arlani surya cosmeceutical

827

DID2021071618

21/10/2021

12

NISSAN SURF-OUT

Halaman 37 dari 1251

828

JID2021071619

21/10/2021

35

Origin Islands Beverages - OIB

829

DID2021071620

21/10/2021

12

NISSAN MAX-OUT

830

JID2021071621

21/10/2021

38

NET.PREMIERE

831

DID2021071623

21/10/2021

25

DEYAN

832

JID2021071624

21/10/2021

41

Origin Islands Beverages - OIB

833

JID2021071625

21/10/2021

41

NET.PREMIERE

834

DID2021071626

21/10/2021

30

GOODFELLAS + Logo

835

JID2021071627

21/10/2021

35

GOODFELLAS + Logo

836

DID2021071628

21/10/2021

25

The Elyen & Logo

837

JID2021071629

21/10/2021

36

The Elyen

838

DID2021071630

21/10/2021

16

Al-Hadid

839

JID2021071631

21/10/2021

41

The Elyen

840

DID2021071632

21/10/2021

16

Origin Islands Beverages - OIB

841

JID2021071633

21/10/2021

35, 39

842

DID2021071634

21/10/2021

16

Al-Kalimah

843

DID2021071635

21/10/2021

10

Mini Me CHEWELRY AND TEETHING
ACCESSORIES

844

DID2021071636

21/10/2021

9

FIRST LIVING + Lukisan

845

DID2021071637

21/10/2021

16

Arabiyah

846

JID2021071638

21/10/2021

42

FIRST LIVING + Lukisan

847

DID2021071639

21/10/2021

9

FIRST+ CLOUD

848

JID2021071640

21/10/2021

39

FIRST+ CLOUD

849

JID2021071641

21/10/2021

42

FIRST+ CLOUD

850

JID2021071642

21/10/2021

35

MurMer Mart

Pasar Sakti + Lukisan

Halaman 38 dari 1251

851

DID2021071643

21/10/2021

16

Badar

852

JID2021071644

21/10/2021

35

CPA OF INDONESIA

853

JID2021071645

21/10/2021

41

Pasar Sakti + Lukisan

854

DID2021071646

21/10/2021

16

Basmalah

855

JID2021071647

21/10/2021

43

GOODFELLAS + Logo

856

DID2021071648

21/10/2021

25

Origin Islands Beverages - OIB

857

DID2021071649

21/10/2021

16

Burhan

858

DID2021071650

21/10/2021

16

Busyra

859

JID2021071652

21/10/2021

41

CPA OF INDONESIA

860

DID2021071653

21/10/2021

16

Furqon

861

DID2021071654

21/10/2021

16

Haq

862

JID2021071655

21/10/2021

41

CPA ID

863

DID2021071656

21/10/2021

16

I'Rob

864

DID2021071657

21/10/2021

16

Ibtida

865

JID2021071658

21/10/2021

41

INDONESIA CPA

866

JID2021071659

21/10/2021

35

1KACAMATA

867

JID2021071660

21/10/2021

44

Like Dental Care

868

JID2021071661

21/10/2021

35

INDONESIA CPA

869

JID2021071662

21/10/2021

35

STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN
PUBLIK

870

DID2021071664

21/10/2021

25

LILBEAR

871

JID2021071665

21/10/2021

41

JM JURNAL MANTAN

872

JID2021071666

22/10/2021

43

Naqy’s House of Croissant & Bakery

873

DID2021071667

22/10/2021

3

SUNDAELY

Halaman 39 dari 1251

874

JID2021071668

22/10/2021

35

Toko Aladin

875

DID2021071669

22/10/2021

6

YOQ

876

DID2021071670

22/10/2021

3

MOD skincare

877

DID2021071672

22/10/2021

9

YellowQuick!

878

DID2021071673

22/10/2021

20

Sumul Craft

879

D152021071674

22/10/2021

29

MBAFARA

880

D322021071675

22/10/2021

30

Anhi Cake

881

DID2021071676

22/10/2021

34

MUFFIN KILLER & LUKISAN

882

D322021071677

22/10/2021

29

AHARSA

883

DID2021071678

22/10/2021

3

Berdine

884

DID2021071679

22/10/2021

25

CHOKOBI & LUKISAN

885

DID2021071680

22/10/2021

25

Marvhilnov

886

JID2021071681

22/10/2021

35

Marvhilnov

887

DID2021071682

22/10/2021

3

HERSAGLOW AESTHETIC CLINIC

888

DID2021071683

22/10/2021

18

ARIU

889

JID2021071684

22/10/2021

35

FTQ

890

DID2021071702

22/10/2021

25

MAESTROAPPAREL

891

DID2021071703

22/10/2021

24

MG

892

DID2021071704

22/10/2021

3

BEAUVAIS + GAMBAR

893

JID2021071705

22/10/2021

35

MY BUTTER EST 2021 BEST BUTTER IN
TOWN + logo

894

DID2021071706

22/10/2021

3

Juu-Yaa

895

DID2021071708

22/10/2021

20

ABETECH + LOGO

896

DID2021071709

22/10/2021

1

SAMATOR + LOGO

Halaman 40 dari 1251

897

DID2021071710

22/10/2021

29

898

DID2021071711

22/10/2021

32, 5, 30

899

DID2021071713

22/10/2021

16

JAFRA

900

JID2021071714

22/10/2021

37

Whusnet

901

D082021071715

22/10/2021

2

T' PAINT

902

JID2021071716

22/10/2021

35

TENGAH TENGAH + LOGO

903

JID2021071717

22/10/2021

36

TENGAH TENGAH + LOGO

904

JID2021071718

22/10/2021

38

SeaHub

905

JID2021071719

22/10/2021

43

TENGAH + LOGO

906

DID2021071720

22/10/2021

30

Rumah Arona Sukabumi

907

DID2021071721

22/10/2021

5

SAMATOR + LOGO

908

D152021071722

22/10/2021

3

DIKARINA SKINCARE

909

DID2021071722

22/10/2021

10

LILLIPILLI

910

DID2021071723

22/10/2021

16, 18, 28

911

DID2021071724

22/10/2021

30

GENTHONG + LUKISAN

912

JID2021071725

22/10/2021

36

TABUNGAN BIMA

913

DID2021071726

22/10/2021

30

Anno Domini

914

DID2021071727

22/10/2021

25

Summi

915

DID2021071728

22/10/2021

21

Summi

916

DID2021071729

22/10/2021

17

Summi

917

DID2021071730

22/10/2021

10

Summi

918

DID2021071731

22/10/2021

30

Mutiara Cookies

919

JID2021071732

22/10/2021

35

AWELSHOPFISH

Gunung Nanjung
RELIFER

ALNAN

Halaman 41 dari 1251

920

DID2021071733

22/10/2021

13

ORGAB

921

DID2021071734

22/10/2021

25

BRAANILABEL DAN LUKISAN

922

DID2021071735

22/10/2021

30

SURABAYA AYU BIKA

923

DID2021071736

22/10/2021

30

Gyooza Boy

924

DID2021071737

22/10/2021

9

SPARTA

925

JID2021071738

22/10/2021

41

Lambang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sint
Carolus

926

JID2021071739

22/10/2021

43

BUMI KAULA

927

JID2021071740

22/10/2021

35

LA GELATIERA

928

JID2021071741

22/10/2021

43

LA GELATIERA

929

JID2021071742

22/10/2021

41

Ladies Study

930

DID2021071744

22/10/2021

25

YARARLi

931

JID2021071745

22/10/2021

43

Nasgor Gembong

932

DID2021071746

22/10/2021

3

Pierre Wax By Malve

933

DID2021071747

22/10/2021

11

Reiano

934

DID2021071748

22/10/2021

29

CIHAMPELAS PRIANGAN

935

JID2021071749

22/10/2021

35

Unggas

936

DID2021071750

22/10/2021

29

CIHAMPELAS RESTAURANT

937

DID2021071751

22/10/2021

3

GLENICE

938

DID2021071752

22/10/2021

16

Origin Islands Beverages + Logo

939

DID2021071753

22/10/2021

3

RBeautee

940

JID2021071754

22/10/2021

43

CLASS

941

DID2021071755

22/10/2021

29

CIHAMPELAS SPESIAL MESIN

942

DID2021071756

22/10/2021

29

CIHAMPELAS TANGGUNG

Halaman 42 dari 1251

943

DID2021071758

22/10/2021

29

CIHAMPELAS JUARA

944

DID2021071759

22/10/2021

3

CMK skincare

945

DID2021071760

22/10/2021

29

CIHAMPELAS TBHD TENIS HADE

946

DID2021071761

22/10/2021

29

CIHAMPELAS MUTIARA ECHO

947

D102021071762

22/10/2021

34

POCK'Q E-JUICE

948

DID2021071763

22/10/2021

29

CIHAMPELAS PINGPONG

949

JID2021071764

22/10/2021

43

ISTANA BEBEK & LUKISAN

950

DID2021071765

22/10/2021

25

Origin Islands Beverages + Logo

951

DID2021071766

22/10/2021

29

CIHAMPELAS SPESIAL TANGAN

952

DID2021071767

22/10/2021

3

MALENGO SKIN

953

JID2021071768

22/10/2021

35

Origin Islands Beverages + Logo

954

JID2021071769

22/10/2021

41

Origin Islands Beverages + Logo

955

DID2021071770

22/10/2021

3

EFKA ETERNA CARE

956

DID2021071772

22/10/2021

30

VHA Cemilan

957

JID2021071773

22/10/2021

35

Good Ponsel Angels

958

DID2021071774

22/10/2021

5

LIONAL

959

JID2021071775

22/10/2021

42

VIRTOALL DIGITAL SOLUTION

960

DID2021071776

22/10/2021

28

MATTEO by LITTLE BABY

961

JID2021071777

22/10/2021

41

KYBPROJECT

962

JID2021071778

22/10/2021

43

Healfit & Logo

963

D082021071779

22/10/2021

25

teby.label

964

JID2021071780

22/10/2021

43

Unggas

965

DID2021071781

22/10/2021

11

MATTEO by LITTLE BABY

Halaman 43 dari 1251

966

JID2021071782

22/10/2021

36

APL The Symbol Of Homey Residential +
Lukisan

967

DID2021071783

22/10/2021

3

MOOSKIN + LOGO

968

DID2021071784

22/10/2021

31

Ciye Sehat

969

DID2021071785

22/10/2021

9, 12

970

DID2021071786

22/10/2021

3

BUCIN BUNDA SKIN CLINIC Solusi Terbaik
Perawatan Kulit Anda

971

DID2021071787

22/10/2021

29

TOP, SEGAR DAN HIGIENIS

972

DID2021071788

22/10/2021

32, 30

MARINDA

973

DID2021071790

22/10/2021

32, 30

MARIMBAK

974

DID2021071791

22/10/2021

3

NEOGAINE + LOGO

975

JID2021071792

22/10/2021

35

KOINAMI

976

DID2021071793

22/10/2021

32, 30

MARIBRO

977

JID2021071794

22/10/2021

42

ibu sehat

978

DID2021071795

22/10/2021

3

Aimi AHA

979

JID2021071796

22/10/2021

35

HOLA BELO PETSHOP

980

JID2021071797

22/10/2021

35

Ciye Sehat

981

DID2021071798

22/10/2021

19

SULTHAN PVC

982

DID2021071799

22/10/2021

25

merek menggunakan lukisan ilustrasi bunga
kemudian tulisan "Yasmiin"

983

DID2021071800

22/10/2021

10

GLOM

984

DID2021071801

22/10/2021

29

RARE

985

JID2021071804

22/10/2021

37

CUCIIN

986

JID2021071805

22/10/2021

35

SAINATH TOWER

987

JID2021071806

22/10/2021

35

RUMAH PEMULUNG + LUKISAN

988

DID2021071807

22/10/2021

5

UNITOX

CHARGED + Lukisan

Halaman 44 dari 1251

989

DID2021071809

22/10/2021

5

Mozaca

990

JID2021071810

22/10/2021

43

NYAMIK'S

991

DID2021071811

22/10/2021

34

PREMIUM MENTHOL & LOGO

992

JID2021071812

22/10/2021

41

ENAM SEMBILAN ESPORT INDONESIA

993

DID2021071813

22/10/2021

29

DAYONA

994

DID2021071814

22/10/2021

29

PURI PANGAN SEJATI

995

JID2021071815

22/10/2021

43

SHINMAI

996

DID2021071877

22/10/2021

30

CAP MERCUSUAR

997

DID2021071878

22/10/2021

25

FOOT CONCEPT

998

DID2021071879

22/10/2021

24

POMPOM STUDIO

999

D162021071880

22/10/2021

3

NECTAR 69

1000

DID2021071880

22/10/2021

3

SERAZ + Lukisan/Logo

1001

DID2021071881

22/10/2021

30

CirduD

1002

DID2021071882

22/10/2021

9, 31

1003

JID2021071883

22/10/2021

45

Mr.REPS

1004

JID2021071884

22/10/2021

43

smartqiqah

1005

JID2021071885

22/10/2021

36

YAYASAN INTERNET INDONESIA

1006

JID2021071886

22/10/2021

43

dapurternak

1007

JID2021071887

22/10/2021

41

JORANVEST

1008

DID2021071888

22/10/2021

17

JAFRA

1009

JID2021071889

22/10/2021

36

INDONESIA INTERNET FOUNDATION

1010

D122021071890

22/10/2021

29

CANGDAI

1011

DID2021071891

22/10/2021

19

JAFRA

smartqurban

Halaman 45 dari 1251

1012

DID2021071892

22/10/2021

30

Wedank Galak Arjuna Ireng

1013

DID2021071893

22/10/2021

8

SHOP & BIKE + Lukisan

1014

DID2021071894

22/10/2021

31

Goood and Device

1015

JID2021071895

22/10/2021

43

Kala Bumi

1016

DID2021071896

22/10/2021

3

ELKISS COSMETIC dan Lukisan

1017

DID2021071897

22/10/2021

28

AEROS PRO + LOGO

1018

DID2021071899

22/10/2021

35, 36, 38, 42, 29

1019

DID2021071900

22/10/2021

20

DREAM HOUSE + Lukisan

1020

JID2021071901

22/10/2021

35

Bailey Capel & Logo

1021

DID2021071902

22/10/2021

30

LZ ZUPERX + LOGO

1022

DID2021071903

22/10/2021

16

SHOP & BIKE + Lukisan

1023

DID2021071904

22/10/2021

1

Zymo Growell

1024

JID2021071905

22/10/2021

41

Bendera Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sint
Carolus

1025

DID2021071906

22/10/2021

3

ORYTREE

1026

DID2021071907

22/10/2021

20

JAFRA

1027

DID2021071908

22/10/2021

20

LUXWELLL

1028

JID2021071909

22/10/2021

35

Goood and Device

1029

DID2021071910

22/10/2021

43, 29

TOREDA + LOGO

1030

DID2021071911

22/10/2021

3

KYL Cosmetic

1031

DID2021071912

22/10/2021

32

Kelamud MAMCELL

1032

DID2021071913

22/10/2021

1

Xymo Biofert

1033

DID2021071914

22/10/2021

29

Sennang Salad

1034

DID2021071915

22/10/2021

21

JAFRA

Pasar Rakyat Indonesia (PARI)

Halaman 46 dari 1251

1035

JID2021071916

22/10/2021

35, 42

1036

DID2021071917

22/10/2021

1

Merlyn Nutrex

1037

DID2021071919

22/10/2021

25

RENGGANIS

1038

DID2021071920

22/10/2021

18

SHOP & BIKE + Lukisan

1039

DID2021071921

22/10/2021

7

FLASHINE + LOGO

1040

DID2021071922

22/10/2021

3

ELLFINTA GLOW

1041

D162021071923

22/10/2021

38, 41, 25

haibanana

1042

DID2021071924

22/10/2021

6

VALESCA

1043

DID2021071925

22/10/2021

12

WANLUTO

1044

DID2021071926

22/10/2021

11

VALESCA

1045

DID2021071927

22/10/2021

5

Xymo Ultra Spectrum

1046

DID2021071928

22/10/2021

22

JAFRA

1047

DID2021071929

22/10/2021

5

DDL

1048

JID2021071931

22/10/2021

35

SHOP & BIKE + Lukisan

1049

DID2021071932

22/10/2021

7

Karakter huruf China “"Pa Wei Te"

1050

DID2021071933

22/10/2021

5

Xymo Bugtrol

1051

DID2021071934

22/10/2021

3

FIXMÉ

1052

DID2021071935

22/10/2021

18

URSinc.

1053

DID2021071936

22/10/2021

3

GloWay

1054

DID2021071937

22/10/2021

9

FLASHINE + LOGO

1055

DID2021071938

22/10/2021

23

JAFRA

1056

DID2021071939

22/10/2021

20

Saung Kayu "Uniq.3f"

1057

DID2021071940

22/10/2021

10

THERMOSCAN

KNOWDE
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1058

JID2021071941

22/10/2021

38

SHOP & BIKE + Lukisan

1059

DID2021071942

22/10/2021

1

Xymo Biotoniq (AG)

1060

DID2021071943

22/10/2021

9

DEKKSON

1061

JID2021071944

22/10/2021

41

SHOP & BIKE + Lukisan

1062

DID2021071945

22/10/2021

3

SALL BELLA

1063

DID2021071946

22/10/2021

24

JAFRA

1064

DID2021071947

22/10/2021

8

Karakter huruf China “"Pa Wei Te"

1065

JID2021071948

22/10/2021

42

SHOP & BIKE + Lukisan

1066

JID2021071949

22/10/2021

43

SAKO

1067

DID2021071950

22/10/2021

24

NURBAITI

1068

JID2021071951

22/10/2021

38

SHOP & DRIVE + Lukisan

1069

JID2021071952

22/10/2021

43

TANPABATAS

1070

DID2021071953

22/10/2021

19

A&Y

1071

DID2021071954

22/10/2021

16

Logo + Trilliun TRANSPARAN

1072

DID2021071955

22/10/2021

26

JAFRA

1073

JID2021071956

22/10/2021

38

ASTRA Otoservice + Logo

1074

DID2021071957

22/10/2021

9

Karakter huruf China “"Pa Wei Te"

1075

DID2021071958

22/10/2021

18, 3, 25, 14

1076

DID2021071959

22/10/2021

20

MAXWELL

1077

DID2021071960

22/10/2021

17

Logo + Trilliun TRANSPARAN

1078

JID2021071961

22/10/2021

44

ECLAT CLINIQUE

1079

DID2021071962

22/10/2021

24

DREAMSCAPE + Logo

1080

DID2021071963

22/10/2021

5, 30

aaksa

EVERBEST+ Logo
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1081

DID2021071965

22/10/2021

19

Logo + Trilliun TRANSPARAN

1082

DID2021071966

22/10/2021

20

DREAMSCAPE + Logo

1083

DID2021071967

22/10/2021

29

KLOPO + LOGO

1084

JID2021071968

22/10/2021

35

PASEBAN

1085

DID2021071969

22/10/2021

30

Lumpiakoe Lumpia Jakarta

1086

DID2021071970

22/10/2021

3

EVERBEST ( + DAN LOGO)

1087

DID2021071971

22/10/2021

28

| M.A.M.U | - Penguin

1088

JID2021071972

22/10/2021

41

NET.VERSE

1089

DID2021071973

22/10/2021

30

RAJA DONAL

1090

DID2021071974

22/10/2021

32

EVERBEST ( + LOGO)

1091

DID2021071975

22/10/2021

3

LABORE by WARDAH

1092

JID2021071976

22/10/2021

35

Happy Digital

1093

DID2021071977

22/10/2021

9

B & D P.T. BAMBANG DJAJA

1094

JID2021071978

22/10/2021

42

nobi

1095

JID2021071979

22/10/2021

36

nobi

1096

JID2021071980

22/10/2021

41

ASEAN FRANCHISE, LICENSE & BUSINESS
FORUM

1097

JID2021071981

22/10/2021

38

NET.VERSE

1098

DID2021071982

22/10/2021

30

ALPENLIEBE CHEWY GEL + Device

1099

DID2021071983

22/10/2021

25

erviqu

1100

JID2021071984

22/10/2021

43

Neos Corner

1101

JID2021071985

22/10/2021

43

SRASADESA + LOGO + Mantap Sego
Sambelnya, Srasa di Desa

1102

DID2021071986

22/10/2021

27

JAFRA

1103

DID2021071987

22/10/2021

16

LOGO
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1104

JID2021071988

22/10/2021

41

NET.STREAM

1105

JID2021071989

22/10/2021

43

Bakmi Asui "Tanjung Duren"

1106

DID2021071990

22/10/2021

16

LOGO

1107

JID2021071991

22/10/2021

38

NET.STREAM

1108

JID2021071992

22/10/2021

35

MSMO

1109

DID2021071993

22/10/2021

19

LOGO

1110

DID2021071995

22/10/2021

30

SOBAT LADA

1111

JID2021071997

22/10/2021

35

BROOM

1112

DID2021071998

22/10/2021

11

DEKKSON

1113

JID2021071999

22/10/2021

42

Ginee + logo

1114

JID2021072000

22/10/2021

41

Ginee + logo

1115

DID2021072001

22/10/2021

30

SAHABAT LADA

1116

JID2021072002

22/10/2021

39

Ginee + logo

1117

JID2021072003

22/10/2021

38

Ginee + logo

1118

DID2021072004

22/10/2021

3

NANABEE DAN LUKISAN

1119

JID2021072005

22/10/2021

35

Ginee + logo

1120

DID2021072006

22/10/2021

9

Ginee + logo

1121

JID2021072007

22/10/2021

42

Advantee + logo

1122

JID2021072008

22/10/2021

36

Advantee + logo

1123

DID2021072009

22/10/2021

25

FORTEID

1124

JID2021072010

22/10/2021

35

Advantee + logo

1125

D042021072011

22/10/2021

32

Syafakallah

1126

DID2021072012

22/10/2021

9

Advantee + logo
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1127

JID2021072013

22/10/2021

42

HAVELSAN + logo

1128

DID2021072014

22/10/2021

33

MU

1129

DID2021072015

22/10/2021

33

Oppa

1130

DID2021072016

22/10/2021

33

Hann

1131

DID2021072017

22/10/2021

17

JWTAPE

1132

DID2021072018

22/10/2021

25

ARDIAN

1133

DID2021072019

22/10/2021

3

Clera Beauté

1134

DID2021072020

22/10/2021

25

ARDANI

1135

JID2021072021

22/10/2021

43

the fatfingers

1136

DID2021072022

22/10/2021

3

LIPOSOM

1137

DID2021072023

22/10/2021

30

the fatfingers

1138

JID2021072024

22/10/2021

35

PunyaLink

1139

JID2021072025

22/10/2021

38

beautivi

1140

JID2021072026

22/10/2021

41

PunyaLink

1141

JID2021072027

22/10/2021

38

TURBOWIFI

1142

DID2021072028

22/10/2021

25

OSSU おっす!

1143

DID2021072029

22/10/2021

3

TABIR

1144

JID2021072030

22/10/2021

41

SEKOLAH ALAM CINTA INDONESIA

1145

JID2021072031

22/10/2021

43

Odesco Group

1146

DID2021072033

22/10/2021

30

baskuit

1147

DID2021072034

22/10/2021

3

IFAGLOW SKINCARE BEAUTY

1148

DID2021072035

22/10/2021

3

YEONA BEAUTY

1149

JID2021072036

22/10/2021

42

Logo + privy
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1150

JID2021072037

22/10/2021

42

Logo + privypass

1151

JID2021072038

22/10/2021

45

Logo + privy

1152

JID2021072040

22/10/2021

45

Logo + privypass

1153

JID2021072041

22/10/2021

38

Logo + privy

1154

DID2021072042

22/10/2021

3

SEOLA BEAUTY + GAMBAR

1155

JID2021072043

22/10/2021

38

Logo + privypass

1156

JID2021072044

22/10/2021

35

GETSTOK

1157

JID2021072045

22/10/2021

38

GETSTOK

1158

JID2021072046

22/10/2021

41

SEKIAN CAKE

1159

JID2021072047

22/10/2021

42

CASA DEKORA

1160

DID2021072048

22/10/2021

6

ALDERON

1161

DID2021072049

22/10/2021

30

MY COFFEE

1162

DID2021072050

22/10/2021

30

NASI PAKISTAN OM KHANZ

1163

JID2021072051

22/10/2021

41

SEKIAN PERSEN

1164

DID2021072052

22/10/2021

25

alknown

1165

DID2021072053

22/10/2021

2

EASY PAINT

1166

DID2021072054

22/10/2021

25

UPGEARS

1167

DID2021072055

23/10/2021

28

JAFRA

1168

DID2021072056

23/10/2021

29

Sarang Dimsum

1169

DID2021072057

23/10/2021

31

JAFRA

1170

DID2021072058

23/10/2021

33

JAFRA

1171

DID2021072059

23/10/2021

34

JAFRA

1172

JID2021072060

23/10/2021

35

JAFRA
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1173

JID2021072061

23/10/2021

40

JAFRA

1174

JID2021072062

23/10/2021

42

JAFRA

1175

JID2021072063

23/10/2021

45

JAFRA

1176

DID2021072064

23/10/2021

43, 29

1177

DID2021072065

23/10/2021

30

DAPUR LEZARIA

1178

DID2021072066

23/10/2021

30

NIKOFF BAKERY & ESPRESSO

1179

DID2021072067

23/10/2021

29

POTION BAR

1180

DID2021072068

23/10/2021

43, 30

CYBERS COFFEE

1181

DID2021072069

23/10/2021

29

SIWANG OLALAA

1182

DID2021072070

23/10/2021

34

Coleccion del Habano

1183

DID2021072071

23/10/2021

3

Hadacare

1184

DID2021072072

23/10/2021

30

LOCOMOTIF

1185

DID2021072089

23/10/2021

32

Wanda Birdnest

1186

JID2021072090

23/10/2021

35

PETE SATU ORANG

1187

DID2021072091

23/10/2021

12

FINKOMODO

1188

DID2021072092

23/10/2021

30

Gudang Pangan

1189

DID2021072093

23/10/2021

3

HIMEE BEAUTY

1190

DID2021072095

23/10/2021

32

Moza

1191

JID2021072096

23/10/2021

35

HITEX

1192

DID2021072098

23/10/2021

25

DEAR BLACK

1193

JID2021072099

23/10/2021

43

SO.MYAM

1194

DID2021072100

23/10/2021

30

Owa Coffee

1195

DID2021072101

23/10/2021

30

DEMAR

BSI BAKSO SUPER IGA
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1196

DID2021072102

23/10/2021

3

chilglow

1197

DID2021072103

23/10/2021

5, 9, 10, 44

AL-MED

1198

DID2021072104

23/10/2021

8

MORSE

1199

DID2021072105

23/10/2021

29

SNAP MEALS

1200

JID2021072106

23/10/2021

35

MKR CHEMICALS SEJAK 1985 + LOGO

1201

DID2021072108

23/10/2021

29

kokikit

1202

DID2021072110

23/10/2021

1

GADING NUSANTARA

1203

DID2021072111

23/10/2021

12

T intouch Live Connected

1204

DID2021072112

23/10/2021

9

T intouch Live Connected

1205

DID2021072113

23/10/2021

3

SYACO

1206

DID2021072114

23/10/2021

16

T intouch Live Connected

1207

DID2021072115

23/10/2021

18

T intouch Live Connected

1208

DID2021072117

23/10/2021

21

T intouch Live Connected

1209

DID2021072118

23/10/2021

25

T intouch Live Connected

1210

DID2021072119

23/10/2021

5

Asha Beauty

1211

DID2021072120

23/10/2021

3

BEAUTIFUL CONFIDENT YOU

1212

D202021072121

23/10/2021

30

LM JANGKAT

1213

JID2021072122

23/10/2021

35

T intouch Live Connected

1214

JID2021072123

23/10/2021

43

Cinto Minang

1215

JID2021072124

23/10/2021

36

T intouch Live Connected

1216

JID2021072125

23/10/2021

37

T intouch Live Connected

1217

JID2021072126

23/10/2021

38

T intouch Live Connected

1218

JID2021072127

23/10/2021

39

T intouch Live Connected
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1219

JID2021072128

23/10/2021

41

T intouch Live Connected

1220

JID2021072129

23/10/2021

44

RSa

1221

JID2021072130

23/10/2021

42

T intouch Live Connected

1222

JID2021072131

23/10/2021

45

T intouch Live Connected

1223

DID2021072132

23/10/2021

25

GREGET

1224

DID2021072133

23/10/2021

25

PATINESIA

1225

DID2021072134

23/10/2021

30

GUNUNG SAPTORENGGO

1226

DID2021072136

23/10/2021

3

ORIMAS

1227

DID2021072137

23/10/2021

25

N.S Collection

1228

DID2021072138

23/10/2021

25

RAFINA

1229

JID2021072139

23/10/2021

41

B3 PLAYGROUND + Logo

1230

DID2021072140

24/10/2021

3

HA GLOW

1231

DID2021072141

24/10/2021

30

BA 35

1232

JID2021072142

24/10/2021

35

SHAHIH

1233

DID2021072143

24/10/2021

30

RAHAYU

1234

DID2021072144

24/10/2021

30

Cap Compreng

1235

DID2021072145

24/10/2021

30

GENTONG JUWANA

1236

DID2021072146

24/10/2021

25

Nisaa Fashion

1237

DID2021072147

24/10/2021

30

KIDANG KEMBANG

1238

DID2021072148

24/10/2021

30

BULAT

1239

D102021072149

24/10/2021

34

TRAP

1240

JID2021072151

24/10/2021

35

ETENAL HOME DECO

1241

DID2021072153

24/10/2021

30

Tenggok
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1242

DID2021072154

24/10/2021

20

WOODECO INDONESIA

1243

DID2021072155

24/10/2021

30

Gumilir Tea – Teh Petani

1244

J012021072172

24/10/2021

43

COFFEE.IN

1245

J012021072173

24/10/2021

43

AYAH DOLY

1246

JID2021072174

24/10/2021

39, 41

1247

DID2021072175

24/10/2021

25

RBA Collection

1248

DID2021072176

24/10/2021

30

JSECOLD

1249

DID2021072177

24/10/2021

23

UNISTAR

1250

DID2021072178

24/10/2021

29

Pempek 05

1251

JID2021072180

24/10/2021

35

INAPACK

1252

DID2021072182

24/10/2021

30

AL GHOZI

1253

DID2021072183

24/10/2021

30

SEGORENG POP RICE

1254

DID2021072184

24/10/2021

19

ALEXANDER

1255

DID2021072185

24/10/2021

30

Dapur azka qanita

1256

DID2021072186

24/10/2021

24

NIEQ COLLECTION

1257

DID2021072187

24/10/2021

16

INAPACK

1258

DID2021072188

24/10/2021

25

RELION & LUKISAN

1259

DID2021072189

24/10/2021

25

Madin Collection

1260

JID2021072191

24/10/2021

43

JUNI + LOGO

1261

DID2021072192

24/10/2021

29

Jayabaru Timu

1262

DID2021072193

24/10/2021

30

Jayabaru Timu

1263

DID2021072194

24/10/2021

3

ARGENTION+

1264

DID2021072195

24/10/2021

5

AIR GUARD

Octopus Dive Indonesia
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1265

DID2021072196

24/10/2021

24

Lentera Donggo

1266

DID2021072197

24/10/2021

30

Cengkehin + Lukisan

1267

DID2021072198

24/10/2021

30

Karipi

1268

DID2021072199

24/10/2021

32

Diman Ice Cool

1269

DID2021072200

24/10/2021

29

La Ni Ba'e

1270

DID2021072201

24/10/2021

30

TAMBULATE

1271

DID2021072202

24/10/2021

25

SKYLARK

1272

DID2021072205

24/10/2021

25

OSPACE

1273

DID2021072206

24/10/2021

30

ALIDAH

1274

DID2021072208

24/10/2021

30

SA Patimah Jaya

1275

JID2021072209

24/10/2021

43

DESYA

1276

DID2021072210

24/10/2021

30

UWIN SNACK

1277

DID2021072211

24/10/2021

30

HIPASSO SAYC

1278

DID2021072212

24/10/2021

30

My Cuan

1279

DID2021072213

24/10/2021

30

AMURO

1280

DID2021072214

24/10/2021

25

CAMOO

1281

DID2021072215

24/10/2021

30

Bhuyakha

1282

DID2021072216

24/10/2021

30

Rempah Sakti

1283

DID2021072217

24/10/2021

20

ideaborneo

1284

DID2021072218

24/10/2021

3

Dr. Lucky

1285

DID2021072239

25/10/2021

25

MILWAUKEE (STYLIZED) & DEVICE

1286

DID2021072240

25/10/2021

20

MAXYBED

1287

JID2021072241

25/10/2021

35

MILWAUKEE (STYLIZED) & DEVICE
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1288

JID2021072242

25/10/2021

37

MILWAUKEE (STYLIZED) & DEVICE

1289

D122021072243

25/10/2021

7

HIGH SAVER

1290

JID2021072244

25/10/2021

35

NOTHING BUT HEAVY DUTY

1291

DID2021072245

25/10/2021

9

REDLITHIUM

1292

DID2021072246

25/10/2021

20

MAXYGOLDEN

1293

JID2021072247

25/10/2021

42, 43

1294

DID2021072248

25/10/2021

6

PACKOUT

1295

JID2021072249

25/10/2021

41

Hot Tub

1296

JID2021072260

25/10/2021

41

CERTIFIED TAX ACCOUNTANT

1297

JID2021072261

25/10/2021

35

PETRAMAS

1298

JID2021072262

25/10/2021

43

KEOPI

1299

DID2021072263

25/10/2021

29

23 DUA TIGA

1300

DID2021072264

25/10/2021

3

JASVIL

1301

DID2021072265

25/10/2021

18

ASOKA

1302

JID2021072266

25/10/2021

44

LEONIDAS + LOGO

1303

DID2021072267

25/10/2021

9

Hyper Front

1304

DID2021072268

25/10/2021

29

SS SINAR SURYA + LOGO

1305

DID2021072269

25/10/2021

20

MAXYMAX

1306

DID2021072386

25/10/2021

5

PENTAPLUS

1307

JID2021072387

25/10/2021

37

PANTJORAN

1308

DID2021072388

25/10/2021

9

SUOLUOLIFE

1309

JID2021072389

25/10/2021

35

RTC

1310

DID2021072390

25/10/2021

25

LECACO

Gatewee
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1311

DID2021072391

25/10/2021

5

PENTAQUAT

1312

DID2021072392

25/10/2021

31

LEMONILO + Logo

1313

DID2021072393

25/10/2021

30

ES KOCOK DURIAN MUNCRAT

1314

DID2021072394

25/10/2021

10

ECOFIX

1315

DID2021072395

25/10/2021

3

BYJIYI

1316

JID2021072396

25/10/2021

35

LANDLORD

1317

DID2021072397

25/10/2021

3

ZITSUA

1318

DID2021072398

25/10/2021

5, 31

1319

JID2021072399

25/10/2021

43

3POINT

1320

DID2021072400

25/10/2021

30

Diversity Coffee

1321

DID2021072401

25/10/2021

5

PENTATOP

1322

DID2021072402

25/10/2021

5

GIRASS-X

1323

DID2021072403

25/10/2021

5

EZA

1324

DID2021072404

25/10/2021

29

CHIKI PUFFS

1325

DID2021072405

25/10/2021

16

JILITZ (logo)

1326

DID2021072406

25/10/2021

29

SALSAA

1327

JID2021072407

25/10/2021

36

PANTJORAN

1328

DID2021072408

25/10/2021

10

ECOFIX AIR

1329

DID2021072409

25/10/2021

25

ISVARA

1330

DID2021072410

25/10/2021

3

BYJIYI

1331

DID2021072411

25/10/2021

35, 7, 11

Neobreeze

1332

DID2021072412

25/10/2021

1

DEKKSON

1333

DID2021072413

25/10/2021

5

GLOBAL FIT

CALSPORIN
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1334

JID2021072414

25/10/2021

43

SELERA QONCHO + GAMBAR

1335

DID2021072415

25/10/2021

5

BADRA

1336

DID2021072416

25/10/2021

3

eversummer

1337

DID2021072417

25/10/2021

31

DAMIRI

1338

DID2021072418

25/10/2021

5

NORVUS

1339

DID2021072419

25/10/2021

3

BYJIYI

1340

JID2021072420

25/10/2021

41

MARCHI Nissan March Indonesia

1341

DID2021072421

25/10/2021

2

DEKKSON

1342

DID2021072422

25/10/2021

3

MY RUPA BEAUTY TREATMENT DAN
LUKISAN

1343

DID2021072423

25/10/2021

3

BYJIYI

1344

DID2021072424

25/10/2021

5

noAphidss

1345

JID2021072425

25/10/2021

35

PANTJORAN

1346

JID2021072427

25/10/2021

43

AYAM TALIWANG AS'AD

1347

JID2021072428

25/10/2021

35

ION POSITIVE PRODUCTION

1348

JID2021072429

25/10/2021

41

INCEPTOR

1349

DID2021072430

25/10/2021

3

mikeke

1350

DID2021072431

25/10/2021

3

PARAMAMA

1351

JID2021072432

25/10/2021

41

ION POSITIVE PRODUCTION

1352

DID2021072433

25/10/2021

3

EMRANI

1353

JID2021072434

25/10/2021

35

MODI 2020

1354

DID2021072435

25/10/2021

16

PANTJORAN

1355

DID2021072436

25/10/2021

9

Interbio Biocheck

1356

DID2021072437

25/10/2021

3

JEMBRANA INCENSE + LOGO
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1357

JID2021072439

25/10/2021

43

JARNO PIZZA & STROMBOLI

1358

JID2021072440

25/10/2021

35

IHC Indonesia Healthcare Corporation

1359

DID2021072441

25/10/2021

7

AUGURI

1360

DID2021072442

25/10/2021

5

ELBEE CYPRESS

1361

DID2021072443

25/10/2021

9

Busswell

1362

JID2021072444

25/10/2021

43

Sudut Kedai Beneran

1363

DID2021072445

25/10/2021

5

HANDIAN + huruf kanji

1364

DID2021072505

25/10/2021

7

KEEP

1365

DID2021072506

25/10/2021

25

kubbaby

1366

DID2021072507

25/10/2021

21

kubbaby

1367

DID2021072508

25/10/2021

11

ALPHARD

1368

DID2021072509

25/10/2021

30

AWE

1369

DID2021072510

25/10/2021

25

KONGLO DAN LUKISAN

1370

JID2021072511

25/10/2021

36, 39

1371

DID2021072512

25/10/2021

5

ALHIMAYA

1372

DID2021072513

25/10/2021

11

Weilai

1373

DID2021072514

25/10/2021

11

YARIS

1374

DID2021072515

25/10/2021

6

DEKKSON

1375

DID2021072516

25/10/2021

31

LADAKU

1376

DID2021072517

25/10/2021

3

WHITEID

1377

DID2021072518

25/10/2021

9

kioson + Lukisan

1378

DID2021072519

25/10/2021

3

ELMINAture

1379

JID2021072520

25/10/2021

35

kioson + Lukisan

Logo

Halaman 61 dari 1251

1380

DID2021072521

25/10/2021

25

flowly

1381

JID2021072522

25/10/2021

39

banuanta.id

1382

JID2021072523

25/10/2021

36

kioson + Lukisan

1383

DID2021072524

25/10/2021

25

ABU MAISAN

1384

JID2021072525

25/10/2021

37

kioson + Lukisan

1385

DID2021072526

25/10/2021

20

SHS

1386

JID2021072527

25/10/2021

35

BBC

1387

JID2021072528

25/10/2021

38

kioson + Lukisan

1388

JID2021072529

25/10/2021

42

kioson + Lukisan

1389

DID2021072530

25/10/2021

30

ADAMADU

1390

DID2021072531

25/10/2021

25

MIBOJIN

1391

DID2021072532

25/10/2021

1

HAPPY DAY + LUKISAN

1392

DID2021072533

25/10/2021

9

BLACK AUDIO

1393

DID2021072534

25/10/2021

1

Ojolali + Lukisan

1394

DID2021072535

25/10/2021

25

TAALIBAAN

1395

JID2021072536

25/10/2021

43

MASAKAN PADANG LABUHAN RASO

1396

DID2021072537

25/10/2021

25

MAULI

1397

DID2021072538

25/10/2021

24

PRUDENCE + LOGO

1398

JID2021072539

25/10/2021

42

banuanta.id

1399

DID2021072540

25/10/2021

10

PRECISION + LOGO

1400

DID2021072541

25/10/2021

10

MIND + LOGO

1401

DID2021072542

25/10/2021

10

CONCERN + LOGO

1402

DID2021072543

25/10/2021

10

AWARE + LOGO
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1403

DID2021072544

25/10/2021

10

ADORE + LOGO

1404

DID2021072545

25/10/2021

27

kameleon

1405

DID2021072546

25/10/2021

25

CYNICAL.EXE

1406

DID2021072548

25/10/2021

3

My Eclat Skincare

1407

DID2021072549

25/10/2021

12

APD

1408

DID2021072550

25/10/2021

30

PRUNE BAKERY + LOGO

1409

DID2021072551

25/10/2021

30

PANCE`N

1410

DID2021072552

25/10/2021

9

Revenue Trade

1411

DID2021072553

25/10/2021

1

TMS

1412

DID2021072554

25/10/2021

5

Revbee

1413

DID2021072556

25/10/2021

43, 29

1414

JID2021072557

25/10/2021

35

Artisan Morph : suatu penamaan.

1415

DID2021072558

25/10/2021

29

bali broth

1416

JID2021072559

25/10/2021

44

Artisan Morph : suatu penamaan.

1417

JID2021072560

25/10/2021

43

Yong Yuan

1418

DID2021072561

25/10/2021

29

SUMBER BARU KEPALA SAPI

1419

DID2021072562

25/10/2021

32

GOA POTE

1420

DID2021072563

25/10/2021

3

ELV BEAUTY

1421

DID2021072564

25/10/2021

5

BALI FORAGES ISLAND INSPIRED

GREEN GURU

Jakarta, 29/10/2021
Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi,

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Krisna VI Gg. Nuri V No.49 Tibubeneng, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali
: Ahmad Al Fauzi S.H
: AFS LAW Perumahan Griya Santa Permai No. 23 Jalan Patih Nambi, Ubung Kaja,
Denpasar, Bali 80116

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: bizinbali
: Suatu penamaan merek

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru; Hitam; Putih
: 38
: ===Menyediakan akses ke situs internet/mesin pencari; menyediakan akses ke platform dan portal di Internet; menyediakan
akses ke platform di Internet; menyediakan akses ke portal web; menyediakan akses ke publikasi elektronik; menyediakan
akses ke web, surat dan portal berita; menyediakan akses pengguna ke portal di Internet; menyediakan akses pengguna ke
situs on-line yang berisi informasi tentang berbagai topik; penyediaan akses ke jaringan on-line elektronik untuk pengambilan
informasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021070473
: 18/10/2021 13:44:23
:
: PT. THE FUNDING INDONESIA

: DID2021070474
: 18/10/2021 13:45:44
:
: PT. PERWIRA ADHITAMA SEJATI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PLUIT SAKTI RAYA NO.103 BLOK A KAV NO.7, RT.006, RW.006, KEL. PLUIT,
KEC. PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LKS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 6
: ===Baja Tulangan; Baja Tulangan Polos; Baja Tulangan Ulir; Baja Tulangan dalam Bentuk Gulungan; Besi balut; Besi beton;
Besi siku; Hollow besi Siku; Jaring Baja untuk bahan bangunan; Kawat aluminium; Kawat besi; Kawat beton; Kawat galvanis;
Kawat seling; Pelat besi; Pipa baja; Pipa besi; Pipa-pipa dari logam; Produk Baja Lembaran; Produk Baja Tulangan Beton;
TULANG KAWAT BAJA; baja kawat batangan; baja kawat paku; balok besi atau baja; barang-barang besi; besi; besi dan baja;
besi krom; besi paduan; besi pelet; gabions kawat baja; jaring kawat dan gauzes; kawat; kawat baja; kawat berduri; kawat dari
logam biasa; kawat duri; kawat pengikat; kawat solder logam; lembaran baja; lembaran besi; pagar kawat; pagar kawat logam;
pasir besi; pelat dan lembaran baja; pipa besi cor; pipa logam; siku dari logam untuk pipa; tali kawat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070475
: 18/10/2021 13:48:16
:
: JUTAWAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN III PERJUANGAN GG.BUNTU II NO.574 , RT/RW : 000/000 , KEL.
HELVETIA , KEC. LABUHAN DELI, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HAWAII
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning, hijau , merah
: 30
: ===Bubuk kari; Sambal bakso; Sambal cabe tabur; Tauco; bubuk kari [rempah-rempah]; bumbu pasta kari; kari; mie kering;
sambal; sambal pedas; saos tomat; saus; saus berbasis tomat; saus cabai; saus cabai pedas; saus kari organik; saus pedas
berbumbu; saus tomat===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070476
: 18/10/2021 13:48:32
:
: Vina Noor Octaviana

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Bumi Purnawira Asri Blok DD no. 28 RT. 003/005, Kota Sukabumi, Jawa
Barat, 43168
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Pawon Vina Noor
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, kuning, hitam dan putih
: 30
: ===Makanan berbahan dasar tepung; Tepung jagung; tepung beras; tepung tapioka===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070477
: 18/10/2021 13:48:58
:
: GUGUN GUNAWAN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Batutulis Gg cempaka Warna Iv No.16, Kota Bogor, Jawa Barat, 16131
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Gudskuy
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, merah dan hitam
: 25
: ===pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam,
rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070478
: 18/10/2021 13:49:20
:
: MOHAMAD SYAKUR

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Benda RT 002 RW 001, Ds. Benda, Kec. Sukamulya
, Kabupaten Tangerang, Banten, 15610
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KICKUK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 25
: ===Selop; kaos kaki; sandal; sepatu; sepatu bayi; sepatu dan alas kaki; sepatu slip-on; sol sandal; sol sepatu; tas sepatu
golf===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021070479
: 18/10/2021 13:56:41
:
: Sudarsono

540 Etiket

: Lk. Kunden Barat RT.005/RW.001, Kelurahan Kunden, Kecamatan Wirosari,
Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, 58192
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SIHAT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau; Biru;
: 44
: ===Jasa pijat; chiropractic, fisioterapi, akupunktur, osteopati, kedokteran olahraga, pijat dan layanan paramedis; layanan pijat
kaki; layanan pijat refleksi; layanan pijat shiatsu; pemicu titik pijat; pijat dan pijat terapi Shiatsu; pijat refleksi; pijat shiatsu; pijat
terapi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021070480
: 18/10/2021 13:57:43
:
: UNIVERSITAS SEBELAS MARET

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Direktorat Inovasi dan Hilirisasi Gedung LPPM Lt. 2 Universitas Sebelas Maret Jl. Ir
Sutami 36A Kentingan, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57126
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Didik Indonesia
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Hitam
: 41
: ===Bimbingan belajar (bimbel); Layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; layanan pelatihan guru;
layanan pendidikan dan pengajaran; memberikan informasi di bidang pendidikan; mengatur, mengorganisir dan
menyelenggarakan acara-acara pendidikan; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung; publikasi
panduan pendidikan dan pelatihan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070481
: 18/10/2021 13:58:10
:
: PT. SINERGI CHEM INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: VOffice, Centennial Tower Level 29, Jl. Jend Gatot Suboto No.27, RT.2/RW.2, Karet
Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CORUS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tidak ada spesifik warna hanya sebuah penamaan
: 5
: ===pestisida===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek

: DID2021070482
: 18/10/2021 13:58:20
:
: Safitriah, SE

540 Etiket

540 Etiket

: Jln.Medan Banda Aceh Gg. Bhayangkara Perumahan Griya Indah Mandiri Blok A
No. 11 Desa Alue Dua Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh, 24415
:
:

Merek Kata
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
: MYSA
: Tidak Ada Terjemahan
: Gold
: 21
: ===Kotak terbuat dari kain; Lap pembersih; kain pembersih [lap]; keranjang untuk keperluan rumah tangga; keranjang untuk
penggunaan rumah tangga, bukan dari logam; keranjang untuk penggunaan rumah tangga, bukan dari logam mulia; lap
pembersih; lap pembersih dari bahan tekstil; penutup kotak tisu dari kain; penutup kotak tisu dari tekstil; sarung tangan
oven===
: DID2021070483
: 18/10/2021 14:00:48
:
: PT KLINKO KARYA IMAJI

540 Etiket

: Jl. Raya Driyorejo Km.25, Desa Semambung, Gresik, Jawa Timur, Kabupaten
Gresik, Jawa Timur
: Muara Sudin Sinaga S.E.
: ARTECH PATENT Jl. Perdata 3 Blok B8 No. 18 Komplek Pengayoman, Kelurahan
Sukasari, Tangerang 15118

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: klinko
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 24
: ===Handuk; Selimut tempat tidur; Serbet; handuk mandi; handuk dari tekstil; handuk pantai; handuk wafel; kain lap untuk
mandi; penutup kasur; penutup tempat tidur dan meja; selimut tempat tidur; serbet dari tekstil; serbet kain; serbet meja dari
tekstil; sprei; taplak meja dari tekstil; tirai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070484
: 18/10/2021 14:01:30
:
: PT BIO ORGANIK NUSANTARA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: MENARA IMPERIUM LG NO. 09, JL. HR. RASUNA SAID KAV 1, Kel. Guntur, Kec.
Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12980
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KISEKIBGS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Logo dan Tulisan berwarna hijau
: 5
: ===Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Suplemen yang mengandung vitamin C; makanan/minuman
suplemen kesehatan; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan
kesehatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: J222021070485
: 18/10/2021 14:03:50
:
: FATIMATUZ ZAHRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KUNCEN RT/RW: 01/23 TEGALTIRTO, BERBAH, SLEMAN, DI YOGYAKARTA,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55573
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HAURA Mom & Baby Spa
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

Halaman 67 dari 1251

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Merah muda, Hijau Toska, Coklat
: 44
: ===Jasa perawatan bayi dan anak-anak; Jasa spa kesehatan; Layanan spa (Colon hydrotherapy); Layanan spa (Colonic
Irrigation); jasa spa; jasa spa, yaitu, jasa kesehatan, kebersihan, perawatan kecantikan dan kondisi kesehatan yang baik untuk
raga dan rohani; layanan perawatan kecantikan disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan kesehatan yang
disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan medis yang disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan tubuh
kosmetik yang disediakan oleh spa kesehatan; layanan spa; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh
dan jiwa; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang ditawarkan di resor kesehatan; layanan
spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang menggabungkan layanan pijat, perawatan wajah dan
tubuh, dan layanan perawatan tubuh kosmetik; layanan spa sehari; mengatur reservasi layanan spa===
: DID2021070486
: 18/10/2021 14:08:57
:
: Honor Device Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park,
No. 8089, Hongli West Road, Xiangmihu Street,
Futian District, Shenzhen, Guangdong 518040,
People's Republic of China
: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: X3
: X3 : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 9
: ===Alat perekam video pada mobil; Dompet elektronik yang dapat diunduh; Kabel USB; Kacamata 3D; Kotak Konverter; Kotak
untuk pengeras suara; Layar sentuh; Peralatan pengenalan wajah; Suplai daya listrik, bergerak (Baterai yang dapat diisi
ulang); Timbangan; alat analisis udara; alat dan instrumen survei; alat kendali jarak jauh *; alat sensor; alat untuk memeriksa
absensi kerja; baterai, listrik; casing untuk ponsel pintar; chip [sirkuit terpadu]; display layar besar LCD; earphone; film
pelindung disesuaikan untuk telepon seluler; gelang identifikasi dikodekan, magnetik; gelang pintar; gelang terhubung [alat
ukur]; headphone; headset realitas maya; jam tangan pintar; kabel data; kacamata pintar; kacamata realitas virtual; kamera
[fotografi]; kamera perekam; kamera web; komputer notebook; komputer tablet; kunci pintu digital; layar video; lensa optik;
memori komputer; mesin pembelajaran; mikrofon; papan ketik; papan pengumuman elektronik; pelacak aktivitas yang dapat
dipakai; pemutar media portabel; pengisi daya baterai; penutup untuk smartphone; peralatan monitoring listrik; peralatan
televisi; perangkat keras komputer; perangkat lunak pengoperasian komputer; ponsel pintar; prosesor [unit pemrosesan
pusat]; robot humanoid dengan kecerdasan buatan; robot pengajar; ruter; soket listrik; tongkat selfie [monopod genggam];
ukuran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021070488
: 18/10/2021 14:10:26
:
: ANDRE GUNAWAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Semanan Indah D-1 No.31, Kalideres, Jakarta Barat, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Yanto Kharisno S.H.
: Pondok Pekayon Indah Blok BB45 No.10, Pekayon Jaya, Kota Bekasi 17148

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: POLO HORSE+gambar
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 35
: ===Jasa eceran atau grosiran untuk pakaian, kaos, celana pendek, wetsuit untuk berselancar; Jasa toko pakaian eceran; jasa
grosir untuk alas kaki; jasa grosir untuk pakaian; layanan eceran atau grosir untuk pakaian; layanan ritel disediakan oleh butik
pakaian; layanan ritel untuk alas kaki; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki;
toko ritel online dalam bidang pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021070489
: 18/10/2021 14:16:23
:
: NingBo Yinzhou Beauty storm Cosmetics Co., Ltd.

540 Etiket

Halaman 68 dari 1251

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room804, No.468 Taikang Middle Road, Yinzhou, Ningbo, Zhejiang, China
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 9
: ===Catu daya yang portable (baterai isi ulang); aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; baterai untuk rokok
elektronik; baterai, listrik; earphone; kacamata; kamera perekam; pengeras suara; pengisi daya untuk rokok elektronik;
peralatan televisi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070490
: 18/10/2021 14:16:55
:
: PT. SINERGI CHEM INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: VOffice, Centennial Tower Level 29, Jl. Jend Gatot Suboto No.27, RT.2/RW.2, Karet
Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TEZOXY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tidak ada spesifik warna dan bentuk
: 5
: ===pestisida===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021070554
: 18/10/2021 15:39:11
:
: ALFRED TENDEAN, FENNY

540 Etiket

540 Etiket

: MUARA KARANG BLOK S.4 SELATAN NO. 7 RT/RW 009/003 KEL. PLUIT, KEC.
PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Debby Debora Octavia S.H
: Debby Debora Octavia, S.H. Jl. Perintis 2 No. 106 RT.003 RW.024 Kel. Kaliabang
Tengah, Kec. Bekasi Utara-Kota Bekasi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FAYE GIFT SHOP + LUKISAN
: Faye dari bahasa France yang memiliki arti percaya dan setia (faith)

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: warna peach
: 41
: ===Jasa pengaturan dan penyelenggaraan acara Pernikahan (hiburan); Layanan perencanaan pesta; jasa-jasa konsultasi
perencanaan pesta dan resepsi pernikahan; jasa-jasa perencanaan dan koordinasi pesta dan resepsi pernikahan; penyediaan
informasi di bidang perencanaan pesta pernikahan; perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta
[hiburan] untuk acara baby shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara bridal shower; perencanaan pesta [hiburan]
untuk acara kelulusan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara
peringatan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara sosial;
perencanaan pesta [hiburan] untuk pesta ulang tahun; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070555
: 18/10/2021 15:39:14
:
: WU, CHENG

Alamat Pemohon

: NO.112, XIANGKOU ROAD, YUANJIANG, HUNAN, 413100

540 Etiket

Halaman 69 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kelvin Wibawa S.H.,
: Pondok Hijau Golf, Cluster Emerald, Jalan Emerald Selatan 2 No. 26, Gading
Serpong, Tangerang 15810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 9
: ===Inverter untuk catu daya; Peralatan Global Positioning System [GPS]; Perangkat navigasi Global Positioning System
[GPS]; Telepon Seluler; alat pengeras suara berukuran kecil yang dipakai di dalam telinga; amplifier audio; bantalan telinga
untuk headphone; barang dari pakaian pelindung untuk dipakai oleh pengendara sepeda motor untuk perlindungan terhadap
kecelakaan atau cedera; decoder televisi; earphone; headphone; headphone nirkabel; headset tanpa kabel untuk smartphone;
helm pelindung; helm pelindung untuk olahraga; helm sepeda; helm sepeda motor; interkom; konektor kabel listrik; konverter
daya elektronik; konverter tegangan-ke-arus; masker pelindung; pager; pelindung wajah untuk perlindungan terhadap
kecelakaan atau cedera; penerima audio; penerima audio dan video; pengeras suara audio; penjaga mulut untuk olahraga;
peralatan reproduksi video; perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data atau gambar; perekam video; perisai
kacamata; ponsel pintar; radio; speaker; tali dagu untuk helm sepak bola Amerika; telepon radio; walkie-talkie===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070556
: 18/10/2021 15:39:20
:
: HIE DJAN MIUW

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BTN MUTIARA LEBAK BLOK A9 RT/RW. 001/004 CILANGKAP KEC.
KALANGANYAR, Kabupaten Lebak, Banten, 42312
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RASA ENAK
: RASA ENAK merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, putih
: 29
: ===telur asin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070557
: 18/10/2021 15:40:00
:
: PT. MITRA RAJAWALI BANJARAN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Banjaran KM 16
Arjasari Kab. Bandung
Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, 40377
: Yulius Susanto Cung S.H., M.H.,
: Jalan Biak No 7C

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SKIFA2
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tosca
: 10
: ===Alat suntik untuk keperluan medis; Sarung tangan lateks obgyn untuk keperluan medis; Sarung tangan nitrile untuk
keperluan medis; sarung tangan karet untuk tujuan medis; sarung tangan untuk tujuan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070558
: 18/10/2021 15:41:12
:
: SUGIANTO ADI SUWIRYO

540 Etiket

: Jl. KH. Moh. Mansyur No. 23, RT.001/RW.002, Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Halaman 70 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PACIFIC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 19
: ===Pipa HDPE (High density polyethylene); Pipa PP (polypropylene); Pipa PPR (PolyPropylene Random); Pipa PVC (Polivinil
klorida); Pipa Plastik; Pipa talang bukan dari logam; pipa air, bukan dari logam; pipa bercabang, bukan dari logam; pipa
saluran, bukan dari logam; sambungan pipa non logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D012021070559
: 18/10/2021 15:41:56
:
: NAUFAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Rel Kereta Api Belakang Kantor Koramil Dusun Lingka Kuta, Gp. Beunot Bayu,
Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, 24370
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 30
: ===Beras; tepung beras===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070559
: 18/10/2021 15:41:56
:
: liliana catharina

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl. elang malindo VII C2/23 RT007 RW008 KEL, CIPINANG MELAYU KEC.
MAKASAR, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: rame rame masuk dapur
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, kuning dan putih
: 29
: ===makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan beku terutama terdiri dari daging,
ikan, unggas atau sayuran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: JID2021070560
: 18/10/2021 15:42:50
:
: CHOLIDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SRUNI, RT. 003/RW. 008, KEL. WUKIRSARI, KEC. CANGKRINGAN, Kabupaten
Sleman, DI Yogyakarta, 55583
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CINTA WAKAF
: CINTA WAKAF = merupakan suatu penamaan

540 Etiket

Halaman 71 dari 1251

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Hitam, putih, dan pink
: 36
: ===Jasa penyaluran dana amal; jasa pengumpulan dana amal; memberikan informasi terkait dengan pengumpulan dana
amal===
: DID2021070561
: 18/10/2021 15:44:28
:
: SLAMET RAHAJOE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BLK. RUMAH SAKIT 7/21 RT. 006 RW. 001 KEL. KLOJEN KEC. KLOJEN, Kota
Malang, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 3
: ===Bahan pengawet kulit (pengkilat); Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Kapas Pembersih; Kosmetik untuk spa;
Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersih pori-pori; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pembersih Wajah
[Cleanser]; Pembersih botol bayi; Pembersih untuk badan; Pemutih ketiak; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap
interior; Pengkilap serba guna (semir ban); Pewangi badan (kosmetik); Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan;
Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur
mikroorganisme tidak hidup; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan
pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan untuk
pengharum/pewangi udara; Sediaan-sediaan pembersih untuk keperluan industri, yaitu komposisi berbasis pelarut untuk
pembersihan dan dekontaminasi reaktor, kapal, tangki, menara vakum, alat penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan,
dan peralatan industri lainnya.; Semir sepatu; Semir sepatu bot; Serum untuk keperluan kosmetik; Tisu pembersih pradibasahi; amonia untuk keperluan pembersihan; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk
keperluan kosmetik; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih
diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; basma [pewarna kosmetik];
basma untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan
kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan
kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk
keperluan kosmetik; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; cairan pembersih; cairan
pembersih kaca depan; cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa
kamera; colognes, parfum dan kosmetik; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk
keperluan kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab
[kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel, powder, pembersih tangan dan
pencuci tangan; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih
kebersihan feminin; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan
kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik
dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik penyegar kulit;
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik, yaitu alas
bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata
(Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim
anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan
dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pengkondisi kulit
untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik;
krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; larutan pembersih bioteknologi untuk
memecah bahan organik dan menghilangkan noda; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion
pembersih non-obat; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan
untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk
keperluan kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pembersih mineral; masker
pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak
tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk sediaan pembersihan; mousses
[kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; palet
pengkilap bibir; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab wajah kosmetik;

740
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pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih berbasis kimia
bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di industri dan rumah tangga (selain untuk digunakan dalam proses
manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi bahan organik dan hidrokarbon; pembersih karpet dengan pewangi;
pembersih kulit; pembersih oven; pembersih pakaian selam; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih
tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim,
tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan,
pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif;
pengkilap bibir; pengkilap rambut; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal
beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pijat lilin untuk
keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab
[kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk perawatan bibir
(kosmetik); racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun; sabunsabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kulit pelembab [kosmetik];
sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan
kosmetik; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan
kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan
kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan
pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan
pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan
serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk
digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan;
sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan
untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan
untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan
untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan,
pemolesan dan penggosok; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal;
sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewangi udara
untuk mobil; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan
perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut;
sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; self-tanning lotion
[kosmetik]; semir boot; semir dan lilin sepatu; semir furnitur; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan
krim; semir untuk furnitur dan lantai; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; sepatu hitam [semir sepatu]; serum kulit
(kosmetik); susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; tablet pembersih
gigi tiruan tanpa obat; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi
tinggi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu (wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau
bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk
keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu yang diresapi
dengan pembersih kulit; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wol baja diresapi untuk
pembersihan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D152021070562
: 18/10/2021 15:45:38
:
: Sulkarnain

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Mambue, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, 90552
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: 2Sul
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 32
: ===air minum dalam kemasan===

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070562
: 18/10/2021 15:45:38
:
: PT Talun Jaya Abadi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Diponogoro Nomor 1 A, RT.001/004, Kel. Sumur Batu, Kec. Teluk Betung , Kota
Bandar Lampung, Lampung, 35214
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Nana
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna dasar Biru, List Emas, dan garis setengah lingkaran warna emas, Tulisan berwarna Puith
: 29, 30, 31
: ===Pisang olahan; Sayuran dan buah olahan; buah dan sayuran olahan; keripik pisang; sayuran olahan dan buah olahan===
===Bolen Pisang; Kue pisang===
===Buah segar; buah dan sayuran segar; buah dan sayuran segar organik; buah segar; buah segar dan belum diolah; buah,
segar; buah-buahan segar, tidak diolah, sayuran, kacang-kacangan dan biji-bijian; pisang, segar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070563
: 18/10/2021 15:46:41
:
: RISNA PITRIYANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: MUSTIKA WANASARI BLOK A11/15 RT 003 RW 038, WANASARI, CIBITUNG,
BEKASI, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17520
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Rumah kameumeut
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah,kuning,hijau,ungu
: 29
: ===keripik pare===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070564
: 18/10/2021 15:46:45
:
: YUSNARTI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MALAKA BIRU II NO. 2, MALAKA COUNTRY, RT.002, RW . 010, KELURAHAN
PONDOK KOPI, KECAMATAN DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 000
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: UNIYUSSY COOKING DELICIOUS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, coklat
: 30
: ===Brownies Coklat; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Kue Bolu Kukus; Kue Dadar Gulung; Kue Gulung;
Kue Lapis Legit; Kue Lapis Sagu; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue-kue; Kue-kue dari bahan beras; Roti
kue-kue semprit; Snack Bar (Makanan); brownies; krim karamel; krim-krim coklat; kue bolu; kue gulung telur; kue krim; kue
lapis talas bogor; kue pastry; kue tar buah; kue tar krim; kue, biskuit, kue kering; kue-kue gurih; puff krim; roti*; snack bar
berbasis granola; snack bar berbasis muesli; wafer es krim===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021070565
: 18/10/2021 15:49:15
:
: MASITOH

540 Etiket

: KP. MUNCANG RT/RW. 001/001 MUNCANG KEC. MUNCANG, Kabupaten Lebak,
Banten, 42364
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAK ITOH
: MAK ITOH merupakan nama panggilan dari pemohon yaitu Masitoh, MAK ITOH merupakan suatu
penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ungu
: 29
: ===Manisan Terong===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070566
: 18/10/2021 15:49:23
:
: PT. HIDAYAH INSAN MULIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RUKO GOLDEN MADRID I BLOK A NO. 7, SEKTOR XIV MS BSD CITY, KEL.
RAWA MEKAR JAYA, KEC. SERPONG, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15310
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BIG BOSS TYCOON
: BIG BOSS TYCOON = merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hijau dan Kuning
: 9
: ===Program permainan komputer; Program permainan komputer multimedia interaktif yang dapat diunduh; Program
permainan komputer yang dapat diunduh melalui internet; program permainan komputer interaktif; program permainan
komputer multimedia interaktif; program permainan komputer online interaktif multi pemain; program permainan komputer
yang dapat diunduh; program permainan komputer, pengontrol permainan video, yaitu, kendali jarak jauh, joystick, bantalan
lantai yang dikontrol secara interaktif, roda kemudi untuk permainan video, headphone, keyboard dan mouse pemrosesan
data, semua untuk digunakan dengan komputer dan konsol untuk platform permainan video, mouse pemrosesan data nirkabel
dan kontrol jarak jauh untuk digunakan dengan televisi, komputer, dan set-top box dalam bentuk decoder; program permainan
komputer, permainan LCD yang dapat dibawa.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070567
: 18/10/2021 15:50:24
:
: PT LEMONILO INDONESIA SEHAT

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Puri Mansion Blok A Nomor 57, Jalan Lingkar Luar Barat, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Logo O
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, kuning dan putih
: 32
: ===Air mineral dan aerasi; Ale gingseng dari minuman sari gingseng putih; Bir jahe dari minuman jus jahe; Bubuk ginseng
untuk minuman; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai minuman; Minuman almon; Minuman-minuman beraroma dan bercita
rasa; Serbuk untuk membuat minuman mengandung jahe merah; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa,
minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman olahraga; ale jahe kering;
bir; bir jahe tanpa-alkohol; bubuk ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); bubuk untuk membuat minuman; jus

740
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buah; konsentrat yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; minuman berbahan buah atau sayuran; minuman
berbahan dasar almond, selain sebagai bahan pengganti susu; minuman berbahan dasar beras dan kedelai, selain pengganti
susu; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar buah beku; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol;
minuman buah asam jawa; minuman jeli herbal, bukan untuk keperluan medis; minuman non-obat mengandung nutrisi dan
vitamin tambahan (bukan untuk keperluan pengobatan); minuman penambah nafsu makan, tanpa-alkohol; minuman ringan
beraroma kopi; minuman sari kacang; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus jahe; minuman
tanpa-alkohol, selain pengganti susu; minuman yang diperkaya nutrisi; sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat
minuman===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021070568
: 18/10/2021 15:50:36
:
: PT. KULINER SINERGI KREATIVA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. L.L. RE. Martadinata, ST. No. 127, Cihapit, Bandung Wetan , Kota Bandung, Jawa
Barat
: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BASO GORENG OPPA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 43
: ===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan
bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar
makanan ringan; Kafe-kafe; Kafetaria; Kedai; Kedai mie daging sapi; Kedai ramen; Kedai yang menyediakan makanan dan
minuman; Layanan kafe; Layanan kedai makan; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan mie gerobak (kaki lima); Layanan
restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Pemesanan meja restoran secara online; Penyediaan makanan dan
minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Restoran; Restoran Prasmanan; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck);
jasa kafe; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; kafe; kafe, kafetaria dan
layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; layanan bar dan restoran;
layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria
dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan makan malam dan restoran; layanan rantai restoran; layanan reservasi
restoran; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran ramen; layanan restoran swalayan; layanan
restoran udon; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan layanan restoran; menyediakan
makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan
minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; penyediaan fasilitas restoran;
restoran swalayan; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa
keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; warung yang menyediakan bakso===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021070569
: 18/10/2021 15:52:02
:
: PT. KULINER SINERGI KREATIVA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. L.L. RE. Martadinata, ST. No. 127, Cihapit, Bandung Wetan , Kota Bandung, Jawa
Barat
: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OPPA BASO GORENG AYAM UDANG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KREM, COKLAT
: 43
: ===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan
bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar
makanan ringan; Kafe-kafe; Kafetaria; Kedai; Kedai mie daging sapi; Kedai ramen; Kedai yang menyediakan makanan dan
minuman; Layanan kafe; Layanan kedai makan; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan mie gerobak (kaki lima); Layanan
restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Pemesanan meja restoran secara online; Penyediaan makanan dan
minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Restoran; Restoran Prasmanan; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck);
jasa kafe; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; kafe; kafe, kafetaria dan
layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; layanan bar dan restoran;
layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria

740
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dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan makan malam dan restoran; layanan rantai restoran; layanan reservasi
restoran; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran ramen; layanan restoran swalayan; layanan
restoran udon; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan layanan restoran; menyediakan
makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan
minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; penyediaan fasilitas restoran;
restoran swalayan; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa
keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; warung yang menyediakan bakso===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021070570
: 18/10/2021 15:53:07
:
: PT. TIGA SURYA PRAKARSA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RUKO PARAMOUNT GADGET BLOK A/08, JL. KELAPA LILIN RAYA, KEL.
PAKULONAN BARAT, KEC. KELAPA DUA, Kabupaten Tangerang, Banten, 15810
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KUDDLES BABY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning dan hijau tosca
: 35
: ===Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan perawatan gigi dan mulut, sabun dan
deterjen secara eceran atau grosir; layanan eceran atau grosir untuk deterjen; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik,
perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021070571
: 18/10/2021 15:53:11
:
: BENNY MULIAWAN

540 Etiket

: Wonorejo Permai Sel.8/CC-555, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa
Timur, 60296
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: COKLAT
: COKLAT merupakan makanan. COKLAT (14) DID2020046435. COKLAT (36) JID2020046506

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 9
: ===Aplikasi pemantau/monitor harga emas secara real time; Aplikasi perangkat lunak khusus untuk penukaran emas dengan
mata uang virtual; Aplikasi perangkat lunak yang khusus melakukan transaksi jual-beli emas; Aplikasi transaksi emas secara
real time; Perangkat lunak komputer untuk memproses pembayaran emas secara elektronik; Platform dan aplikasi yang
menyediakan jasa layanan yang menghubungkan pembeli emas dengan penjualan emas; Platform perangkat lunak yang
digunakan untuk perdagangan emas secara daring/online (berbasis mobile ataupun web) di bursa berjangka===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Driyorejo Km.25, Desa Semambung, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
: Muara Sudin Sinaga S.E.
: ARTECH PATENT Jl. Perdata 3 Blok B8 No. 18 Komplek Pengayoman, Kelurahan
Sukasari, Tangerang 15118

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: klinko
:

591

Uraian Warna

: biru tua, biru muda, merah muda

: DID2021070572
: 18/10/2021 15:53:56
:
: PT KLINKO KARYA IMAJI

540 Etiket

Halaman 77 dari 1251

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 21
: ===Bantalan pembersih; Kain untuk pembersih kacamata; Lap pembersih; Sapu lantai; alat pengepel; ember; ember pel
pemeras; ember yang dilengkapi alat pemeras pel; kain pembersih untuk kamar bersih; kain untuk pembersih; lap bulu; lap
pembersih dari bahan tekstil; lap pembersih untuk peralatan makan; lap pembersih untuk sekali pakai; pemeras pel; peralatan
pembersih yang dioperasikan secara manual; sapu; sapu luar ruangan; sarung tangan oven; sarung tangan untuk keperluan
rumah tangga; serbet untuk mencuci piring; sikat; spons untuk pembersih dan rumah tangga; tempat sampah; tempat serbet;
tong sampah===
: DID2021070574
: 18/10/2021 15:58:49
:
: PT Talun Jaya Abadi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Diponogoro Nomor 1 A, RT.001/004, Kel. Sumur Batu, Kec. Teluk Betung ,
Lampung, 35214
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Nana
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna dasar Merah, List Emas, dan garis setengah lingkaran warna emas, Tulisan berwarna Putih
: 29, 30, 31
: ===Pisang olahan; Sayuran dan buah olahan; buah dan sayuran olahan; keripik pisang; sayuran olahan dan buah olahan===
===Bolen Pisang; Kue pisang===
===Buah segar; buah dan sayuran segar; buah dan sayuran segar organik; buah segar; buah segar dan belum diolah; buah,
segar; buah-buahan segar, tidak diolah, sayuran, kacang-kacangan dan biji-bijian; pisang, segar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070575
: 18/10/2021 16:00:16
:
: ISKANDAR

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Salam II No. 12, RT.007/RW.006, Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: UNIE STORE + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu, hitam, merah, ungu, jingga, putih
: 25
: ===Baju Hangat; Busana Muslim; Jaket-jaket; Mukena; Pakaian olahraga; Pakaian renang; blus; bra; celana dalam; celana
panjang; celana pendek; dasi; gaun; ikat pinggang [pakaian]; jas; jas hujan; jilbab; kaos kaki; kaos oblong; kemeja; kerudung
[pakaian]; pakaian; pakaian dalam; penutup kepala; piyama; rok; rompi; sarung; sarung tangan [pakaian]; singlet; syal; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021070576
: 18/10/2021 16:01:14
:
: Dahlan Supriatna

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Nurul Yaqin Rt 04/04 Kel. Poris Plawad Indah Kec. Cipondoh, Kota Tangerang,
Banten, 15141
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JKTSNEAKERS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam;Merah dan Putih
: 35
: ===Layanan toko grosir menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita; Layanan toko grosir menampilkan sepatu; Layanan

740

Halaman 78 dari 1251

toko grosir menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko grosir menampilkan sepatu kulit; Layanan toko ritel menampilkan
alas kaki untuk pria dan wanitaretail; Layanan toko ritel menampilkan sepatu; Layanan toko ritel menampilkan sepatu anakanak; Layanan toko ritel menampilkan sepatu kulit; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Penjualan ritel dan
penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Toko sepatu; layanan toko grosir menampilkan
alas kaki; layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021070578
: 18/10/2021 16:03:47
:
: PT. VEKORINDO BINTAN PROPERTI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP BARU RT. 005/RW.001 KELURAHAN TANJUNG UBAN SELATAN, Kabupaten
Bintan, Kepulauan Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SEVENLAND BINTAN CITY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru navy, kuning, putih
: 41
: ===jasa klub yang berkaitan dengan hiburan, pendidikan dan kegiatan budaya; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang
disediakan oleh galeri seni; layanan karaoke; layanan klub kesehatan dan kebugaran; layanan klub malam; melakukan acara
hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan kegiatan
hiburan; mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya;
mengatur dan melakukan konser; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, konser, simposium, seminar, kursus
pelatihan, kelas dan kuliah; mengorganisir dan melakukan acara olahraga dan budaya; menyediakan fasilitas karaoke;
menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk
konser musik live, konser disc jockey, festival musik, pesta dansa dan klub malam; penyelenggaraan pertunjukan musik live;
penyewaan peralatan game; perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; taman hiburan dan layanan pasar malam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070579
: 18/10/2021 16:04:24
:
: CV JASA TANI SUBUR, Ahmad Fahmi Ajie

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Desa Krueng Lamkareung, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, 23363
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BUKIT PURI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye dan Hijau
: 1
: ===Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070580
: 18/10/2021 16:05:22
:
: PT. Prima Karya Berjaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rukan Taman Meruya Blok M No. 63, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota
Administrasi Jakarta Barat., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Maria Carola D Monintja S.H.,M.H.
: Wisma 46 Lt. 48 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PRIMA-BOMB
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 5

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 79 dari 1251

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Obat pembasmi rumput; Pembasmi jamur; Sediaan Pembasmi tikus; Sediaan pembasmi tanaman beracun; fungisida;
herbisida; insektisida; pestisida; rodentisida; sediaan pembasmi serangga; sediaan untuk pembasmi hama===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070581
: 18/10/2021 16:06:39
:
: PT. SINERGI CHEM INDONESIA

Alamat Pemohon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: VOffice, Centennial Tower Level 29, Jl. Jend Gatot Suboto No.27, RT.2/RW.2, Karet
Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: INDOTIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 5
: ===pestisida===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070582
: 18/10/2021 16:06:57
:
: PT. SANKEN ARGADWIJA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. VETERAN KP. CISEREH, CUKANGGALIH, CURUG, Kabupaten Tangerang,
Banten
: Hendrawati Santoso S.H.
: Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E, Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BEKLIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, PUTIH
: 9
: ===Aksesoris kaca mata, yaitu, tali dan rantai untuk kaca mata yang dapat menahan gerakan dari pemakainya; Kotak kaca
mata dan kaca mata pelindung matahari; Masker pelindung untuk pengendara; Pakaian kontrol kebakaran dan pakaian
perlindungan terhadap api untuk industri balap olahraga motor, yaitu—kemeja dan celana dalam, celana panjang, kemeja,
jaket, jas, kaus kaki, sepatu, sepatu bot, helm pengaman, kacamata, topi dan topi; jaket keselamatan; jaket pelampung
reflektif; jaket untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; lensa kaca mata; masker anti polusi untuk
bersepeda; masker anti polusi untuk perlindungan pernapasan; penutup pelindung kaca mata hitam; sarung tangan karet
sekali pakai untuk penggunaan laboratorium; sarung tangan neoprene, masker; sarung tangan pelindung; sarung tangan
pelindung dari kecelakaan; sarung tangan plastik sekali pakai untuk penggunaan laboratorium; sarung tangan sekali pakai
untuk penggunaan laboratorium===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021070583
: 18/10/2021 16:08:43
:
: IR. HENDRA SUTANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Palem Lestari Ruko Pelangi Blok G No.19, Kel. Cengkareng Barat, Kec.
Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LUXMIER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, emas/Gold
: 44
: ===Klinik kecantikan; informasi, nasihat dan konsultasi yang berhubungan dengan kesehatan, kebersihan dan jasa perawatan
kecantikan; jasa perawatan kosmetik untuk rambut; jasa perawatan obat menghilangkan rambut; jasa perawatan pribadi

740

Halaman 80 dari 1251

(perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan perawatan kecantikan); jasa perawatan rambut, pewarnaan rambut, penataan
rambut, dan pemotongan rambut; jasa perawatan tubuh; jasa spa, yaitu, jasa kesehatan, kebersihan, perawatan kecantikan
dan kondisi kesehatan yang baik untuk raga dan rohani; jasa terapi dan perawatan kecantikan; perawatan perawatan kulit
tubuh===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070584
: 18/10/2021 16:11:04
:
: PT New Hope Poultry Business Indonesia

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Raya Serang KM 32 Ds Sumur Bandung, Kabupaten Tangerang, Banten, 15610
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Harapan Baru
: Harapan Baru
: -"tWarna Merah
-"tWarna Hijau
-"tWarna Hijau Tua
: 29
: ===Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Makanan yang didinginkan yang terutama mengandung ikan, daging, dan
unggas; daging unggas segar; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; daging, unggas dan binatang buruan; makanan
beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan dengan bahan utama daging, ikan, unggas
atau sayuran; makanan olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan penutup terdiri dari daging,
ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070585
: 18/10/2021 16:11:10
:
: CV. KOPI MURNI JAMBI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SULTAN HASANUDDIN RT.025, Kota Jambi, Jambi
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOPI JAMBI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM,EMAS
: 30
: ===Kopi bubuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070586
: 18/10/2021 16:11:24
:
: TEDDY HARTONO TANUWIDJAJA

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PURI MARINA B3E NO.16 RT.009 RW.011, KEL. ANCOL, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14430
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TDR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 12
: ===As roda untuk sepeda motor; As shock untuk kendaraan darat; As swing arm untuk sepeda motor; Ban roda kendaraan
[ban]; Bodi sepeda motor; Coil spring untuk suspensi kendaraan darat; Kabel gas untuk sepeda motor; Klakson sepeda
motor; Kopling untuk sepeda motor; Kunci kontak sepeda motor; Per Kick Untuk Kendaraan; Piringan disc; Poros transmisi
untuk mobil; Sadel untuk sepeda motor; Shock untuk sepeda motor; Sliders rangka untuk sepeda motor; Standar tengah
sepeda motor; Stang (bagian dari kendaraan); Tirai lembaran disesuaikan untuk kendaraan bermotor; Velg Mobil dan Motor;

740

Halaman 81 dari 1251

WIPER KACA MOBIL; alarm pencegah pencurian kendaraan; badan untuk kendaraan bermotor; ban; ban dalam untuk ban
sepeda motor; ban luar; banci bar untuk sepeda motor; behel motor; bel sepeda; box bagasi kendaraan; engkol sepeda motor;
frame sepeda motor; gear box untuk kendaraan darat; golf cart [kendaraan]; grip stang untuk sepeda motor; hub untuk roda
sepeda motor; jari-jari roda kendaraan; jari-jari roda sepeda motor; jok untuk kendaraan bermotor; kabel kopling untuk sepeda
motor; kabel rem untuk sepeda motor; kaca spion; kaca spion untuk kendaraan; kampas rem; kapal cepat; kendaraan
bermotor bertenaga listrik; kipas kaca mobil; mesin sepeda motor; mesin untuk kendaraan bermotor; motor untuk kendaraan
bermotor; pedal sepeda motor; pegas suspensi kendaraan; pelek untuk roda sepeda motor; pelindung baju untuk sepeda
motor; penutup mesin (kap mobil); penutup roda cadangan; penutup sepeda motor [berbentuk]; penutup untuk mesin
kendaraan; peredam kejut untuk sepeda motor; persneling untuk sepeda motor; pompa udara untuk ban sepeda motor; poros
untuk kendaraan; rak bagasi untuk sepeda motor; rantai roller untuk sepeda motor; rantai sepeda motor; rem; rem cakram
untuk sepeda motor; roda; roda gigi poros; roda jeruji pelek kendaraan; roda sepeda motor; sadel sepeda motor; sarung
motor; sepeda; sepeda motor; sepeda motor listrik; sepeda motor untuk motorcross; setang sepeda motor; shock Breker;
sistem alarm kendaraan bermotor; suspensi; swing arm; tangki bahan bakar untuk kendaraan; tempat duduk kendaraan;
transmisi untuk kendaraan bermotor; tromol sepeda motor===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070587
: 18/10/2021 16:12:45
:
: ASMUN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP KADUKETUG RT/RW.001/001 KANEKES KECAMATAN LEUWIDAMAR,
Kabupaten Lebak, Banten, 42362
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOPI BADUY
: KOPI BADUY merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, coklat
: 30
: ===Kopi bubuk; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; sediaan minuman kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070588
: 18/10/2021 16:14:42
:
: PT. SINERGI CHEM INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: vOffice, Centennial Tower Level 29, Jl. Jend Gatot Suboto No.27, RT.2/RW.2, Karet
Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BERSI-UP
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: TIDAK ADA SPESIFIK WARNA
: 5
: ===pestisida===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: JID2021070589
: 18/10/2021 16:17:30
:
: RADITYO KHARISMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUM PANORAMA SEPATAN 2 BLOK F 5/02 RT.008/007, LEBAK WANGI, KEC.
SEPATAN TIMUR, KABUPATEN TANGERANG., Kota Tangerang, Banten, 15521
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KEPAK MADU MA'EL
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 82 dari 1251

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, United States of America
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GOOD TRAVEL WITH MARRIOTT BONVOY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 43
: ===layanan hotel; layanan pemesanan untuk akomodasi hotel untuk orang lain; layanan penginapan resor; layanan restoran,
katering, bar dan ruang koktail; penyediaan fasilitas jamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; penyediaan fasilitas
untuk keperluan umum untuk pertemuan, konferensi dan pameran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Hitam, Merah & Putih
: 43
: ===Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; layanan kafe dan restoran===
: JID2021070590
: 18/10/2021 16:18:12
:
: Marriott Worldwide Corporation

: JID2021070591
: 18/10/2021 16:19:33
:
: ANDRE GUNAWAN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Semanan Indah D-1 No. 31, Kalideres, Jakarta Barat, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Yanto Kharisno S.H.
: Pondok Pekayon Indah Blok BB45 No.10, Pekayon Jaya, Kota Bekasi 17148

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: RSCH
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 35
: ===Jasa toko pakaian eceran; jasa grosir untuk alas kaki; jasa grosir untuk pakaian; layanan eceran atau grosir untuk pakaian;
layanan ritel untuk alas kaki; toko ritel online dalam bidang pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070592
: 18/10/2021 16:19:56
:
: LILI HERDIANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. CIHERANG RT/RW 001/005 CIHERANG KEC. CIBEBER, Kabupaten Lebak,
Banten, 42394
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAIKEUT SABEUNGKETAN
: SAIKEUT SABEUNGKETAN merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, coklat, putih
: 30
: ===Gula semut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021070593
: 18/10/2021 16:21:47
:

540 Etiket

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: TEDDY HARTONO TANUWIDJAJA

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PURI MARINA B3E NO.16 RT.009 RW.011, KEL. ANCOL, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14430
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TDR RACING
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH MERAH
: 12
: ===As roda untuk sepeda motor; As shock untuk kendaraan darat; As swing arm untuk sepeda motor; Ban roda kendaraan
[ban]; Bodi sepeda motor; Coil spring untuk suspensi kendaraan darat; Kabel gas untuk sepeda motor; Klakson sepeda
motor; Kopling untuk sepeda motor; Kunci kontak sepeda motor; Per Kick Untuk Kendaraan; Piringan disc; Poros transmisi
untuk mobil; Sadel untuk sepeda motor; Shock untuk sepeda motor; Sliders rangka untuk sepeda motor; Standar tengah
sepeda motor; Stang (bagian dari kendaraan); Tirai lembaran disesuaikan untuk kendaraan bermotor; Velg Mobil dan Motor;
WIPER KACA MOBIL; alarm pencegah pencurian kendaraan; badan untuk kendaraan bermotor; ban; ban dalam untuk ban
sepeda motor; ban luar; banci bar untuk sepeda motor; behel motor; bel sepeda; box bagasi kendaraan; engkol sepeda motor;
frame sepeda motor; gear box untuk kendaraan darat; golf cart [kendaraan]; grip stang untuk sepeda motor; hub untuk roda
sepeda motor; jari-jari roda kendaraan; jari-jari roda sepeda motor; jok untuk kendaraan bermotor; kabel kopling untuk sepeda
motor; kabel rem untuk sepeda motor; kaca spion; kaca spion untuk kendaraan; kampas rem; kapal cepat; kendaraan
bermotor bertenaga listrik; kipas kaca mobil; mesin sepeda motor; mesin untuk kendaraan bermotor; motor untuk kendaraan
bermotor; pedal sepeda motor; pegas suspensi kendaraan; pelek untuk roda sepeda motor; pelindung baju untuk sepeda
motor; penutup mesin (kap mobil); penutup roda cadangan; penutup sepeda motor [berbentuk]; penutup untuk mesin
kendaraan; peredam kejut untuk sepeda motor; persneling untuk sepeda motor; pompa udara untuk ban sepeda motor; poros
untuk kendaraan; rak bagasi untuk sepeda motor; rantai roller untuk sepeda motor; rantai sepeda motor; rem; rem cakram
untuk sepeda motor; roda; roda gigi poros; roda jeruji pelek kendaraan; roda sepeda motor; sadel sepeda motor; sarung
motor; sepeda; sepeda motor; sepeda motor listrik; sepeda motor untuk motorcross; setang sepeda motor; shock Breker;
sistem alarm kendaraan bermotor; suspensi; swing arm; tangki bahan bakar untuk kendaraan; tempat duduk kendaraan;
transmisi untuk kendaraan bermotor; tromol sepeda motor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070594
: 18/10/2021 16:21:58
:
: PT. SINERGI CHEM INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: VOffice, Centennial Tower Level 29, Jl. Jend Gatot Suboto No.27, RT.2/RW.2, Karet
Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ATOM-3
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: TIDAK ADA SPESIFIK WARNA
: 5
: ===pestisida===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

566

: DID2021070595
: 18/10/2021 16:24:40
:
: Riva Gita Ratnasari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Warung Jati No.12-13, Rt.002/005, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar
Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12540
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FYP
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau tosca
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Baby soaps; Bahan riasan;
Balsem kecantikan; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bubuk sampo;
Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pencuci wajah; Cairan
penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Cologne bayi; Deodorant stick; Ekstrak
herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens rambut; Garis Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel
kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai
setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Highlighter; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter
kulit (kosmetik); Home Peeling wajah; Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Kolonye; Korektor warna bibir;
Kosmetik fungsional; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik yaitu bedak padat, bedak
bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di
sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krim
Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit
kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk
bayi; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab
kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim
pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya;
Krim untuk mandi; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik);
Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim,
minyak, losion dan busa cukur; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh
(tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Lembaran
untuk pori-pori di hidung; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lipstik berbentuk pasta; Losion Pengelupasan Kulit;
Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan spray untuk
tubuh; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk
keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion
pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah
sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet;
Maker wajah (Kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk kulit
sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah
arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak
bayi; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Obat kumur oral; Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku; Pelembab
(kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai
kosmetik; Pelembab kulit sensitif; Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi; Pembersih Wajah [Cleanser];
Pembersih anti-penuaan; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih wajah (kosmetik); Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah
pipi berbentuk bubuk; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior; Pensil highlighter (kosmetik); Penyeka sekali pakai yang
diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Permen karet kunyah
untuk memutihkan gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat
rambut; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kosmetik; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk
perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit yang
mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih kulit dan badan; Pundi
berisi bunga, buah, dan rempah kering yang sudah diberikan wewangian; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Sabun Mandi; Sabun jerawat; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun untuk muka; Sampo; Sampo
rambut 3-in-1; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik);
Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab,
lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran
dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak
hidup; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pengeringan
rambut; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan pewarna kuku; Sediaan tata rias dan penghapus riasan;
Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk menghilangkan bulu
(kosmetik); Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum
Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Sipat; Spray
penyegar mulut; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat
(kosmetik); Tisu pembersih pra-dibasahi; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik);
Warna alis; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat
untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; air lavender; alis palsu; alis palsu perekat diri; aroma diffuser buluh udara;
astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk
rias modifikasi simulasi tubuh; bakhoor; balm cukur; balsem, selain untuk keperluan medis; bantalan pembersih diresapi
dengan kosmetik; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu,
sabun dan air toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; batang dupa; bedak bayi; bedak dengan warna
yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak mandi; bedak
tabur; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; bedak wajah longgar; bintsuke-abura [minyak
memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan
kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah,
kosmetik dan mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk mandi berendam
dan pancuran; cairan penghapus kutek; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat wajah; cologne setelah bercukur; cotton buds
untuk keperluan kosmetik; dandan; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar
bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar (Eye primer); dasar untuk parfum bunga; decalcomanias untuk
kuku; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran,
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spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit; emolien
kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; esens tubuh; esensi mint [minyak esensial]; face
tonics klarifikasi penyeimbang minyak; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; garam mandi beraroma; garam mandi
untuk keperluan kosmetik; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan
mandi; gel mandi, krim dan minyak; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pra-cukur; gel tahan lama
untuk keperluan kosmetik; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel
untuk wajah; gel-gel perawatan kulit; glitter kuku; handuk pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai
dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrator kulit; kapas dalam bentuk bolabola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus
make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik;
kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk
kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata,
gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona,
bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kondisioner bibir; kondisioner kuku; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik bermain anak-anak,
menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak
mengandung obat; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk
digunakan pada kulit; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap
bibir, maskara, pembersih make-up; krim; krim after-shave (non-obat); krim anti penuaan; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim antipenuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bibir; krim bronzing kulit; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan
dan tubuh; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kuku;
krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit yang adil; krim malam; krim
mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab,
lotion dan gel; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim
pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim pra-cukur; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim setelah dicukur; krim siang; krim tabir surya; krim tangan;
krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah;
krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, losion dan gel
penyamakan; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kuku buatan akrilik; kuku buatan bubuk; kuku jari kaki palsu; kulit
mengklarifikasi; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lem untuk menguatkan kuku; lilin mobil; lipstik; losion; losion
untuk kulit; losion bayi; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan
untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion setelah
bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk rambut; losion untuk
tubuh; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion bayi [perlengkapan mandi];
lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kecantikan; lotion kulit dan
tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion
masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit
[kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion perawatan penguatan rambut; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion
tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion
untuk wajah; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; make-up [kosmetik];
make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up dijual dalam bentuk compact;
make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts;
make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi; manik-manik
mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk
keperluan kosmetik; masker mata; masker pelembab kulit; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker
pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak
rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk
membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah memurnikan arang; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk
keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak esensial alami; minyak esensial
aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak kasturi [wewangian]; minyak lavender; minyak mandi; minyak mandi dan
garam mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi untuk keperluan kosmetik;
minyak mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak parfum untuk
pembuatan preparat kosmetik; minyak peppermint [wewangian]; minyak pijat tubuh; minyak rambut kemiri; minyak rambut
orang aring; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk pengkondisian
rambut; minyak-minyak perawatan kulit; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mousses
menjadi alat bantu penata rambut; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; oil
baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; paket kecantikan (beauty pack)
untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket
masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; parfum; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam
bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi bayi; pasta gigi
cair; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit
tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan
dan kaki; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih tata
rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung obat; pembersih karang gigi (tidak
mengandung obat); pembersih kulit; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk cairan; pembersih tata rias wajah,
pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan
rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi
berbentuk pena; pemutih kuku; pena cat kuku; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencuci tubuh (sabun) bayi;
penetral bibir; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penghapus enamel
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kuku, pena korektor enamel kuku; penghilang cat kuku; pengkilap bibir; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil make-up; pensil
mata kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk keperluan memutihkan gigi; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar tubuh
dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perekat kelopak
mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata
palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan
kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata berupa kilauan
(Eyeshadow glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); persiapan scrubbing (scrubbing preparations)
untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); persiapan untuk perawatan rambut;
petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewarna
Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan
kosmetik; pomanders [zat aromatik]; potpourris [wewangian]; preparat pelembab [kosmetik]; primer kuku [kosmetik]; primer
make-up; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes)
dan semprotan (sprays); produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk merawat
dan membersihkan kulit; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh dan perawatan
kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk untuk perawatan kulit
berbentuk cairan; produk wewangian; racun lebah untuk keperluan kosmetik; ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; reed
diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk
digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam;
sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun kertas untuk penggunaan pribadi;
sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk
cair, padat atau gel; sabun untuk keringat kaki; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat,
butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak
untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair,
busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur
untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal
aromaterapi; sachet parfum; safrol; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut;
sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; scrub krim tubuh; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan cukur; sediaan dan
bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi
kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan;
sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan
untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati
diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan
make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran
(shower); sediaan menghapus make-up; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan pemutih gigi; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan
perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan
cara disemprot; sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan
perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perbaikan kuku;
sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk
keperluan kosmetik; sediaan untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar
matahari; sediaan untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur
rambut; sediaan untuk menghapus manikur; sediaan untuk menghilangkan kuku gel; sediaan untuk pembersihan, perawatan
dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut;
sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk pewarnaan
awal rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan untuk simulasi warna
darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas
luka pada kulit; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan
merawat kulit; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaansediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaansediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun,
wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; semprotan tubuh; semprotan tubuh
beraroma; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang
mengandung wewangian; serpih mandi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum
kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin
dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum yang mengandung ekstrak batu permata;
shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; stik untuk menyebarkan aroma; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker seni
tubuh; strip napas menyegarkan; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab
setelah bercukur; susu tubuh; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tas organizer untuk
keperluan kosmetik terisi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; texturizers kulit; tips kuku; tisu bayi
diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu pembersih kulit yang
sudah direndam sebelumnya; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi
dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner untuk wajah tidak mengandung obat;
transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; warna jenggot; warna pipi; wewangian alami; wewangian dan dupa;
wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat,
lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian,
wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070597
: 18/10/2021 16:25:45
:
: Rendra Noviyanto, Tri Haryanti

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Taman Jatinegara Blok B1 No.1, Penggilingan, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13940
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DaryaLab
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru, biru tua
: 5
: ===Busa tangan antibakteri; Cairan pembersih tangan; Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri; Desinfektan
dan antiseptik; Gel anti-bakteri; Gel antiseptik; Pencuci tangan antibakteri; Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan dengan
desinfektan; air anti-bakteri dalam botol (termasuk air anti-bakteri dalam wadah plastik, air anti-bakteri dalam wadah
semprotan); busa pembersih tangan untuk desinfektan; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan permukaan; desinfektan
sabun wangi; desinfektan semprot; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan medis; disinfektan
dalam bentuk semprotan; disinfektan serba guna; gel antibakteri; gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel
pembersih tangan untuk desinfektan; kit yang terutama terdiri dari gel pembersih dan tisu disinfektan dan termasuk juga
masker sanitasi, sarung tangan plastik dan krim tangan yang digunakan untuk pencegahan kuman; losion sanitasi tangan
untuk desinfektan; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion tangan antibakteri; lotion wajah obat; obat
jerawat; pelembab wajah obat; pembasmi kuman di udara dalam bentuk semprotan; pembersih antibakteri; sabun antibakteri;
sabun cuci untuk buah dan sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun obat untuk
bayi; sabun obat untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; sabun tubuh yang diberi
obat; sabun wajah obat; sediaan dan semprotan anti alergi; sediaan pengobatan jerawat; semprotan anti-cetakan untuk
desinfektan; semprotan antibakteri; semprotan anti lalat, nyamuk dan serangga lainnya untuk penggunaan pribadi;
semprotan dan stik aromaterapi yang mengandung obat untuk menghilangkan stres; semprotan herbal obat dan krim herbal
untuk penggunaan tubuh eksternal; semprotan herbal untuk keperluan medis; semprotan obat; semprotan pembersih tangan
untuk desinfektan; semprotan pendingin [medis]; semprotan pewangi udara; semprotan-semprotan yang mengandung
obat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan
: Ir. Migni Myriasandra Noerhadi MIP. MSEL.
: PT. BIRO OKTROI ROOSSENO Kantor Taman A-9, Unit A6 & A7 Jl. Dr. Ide Anak
Agung Gde Agung (Mega Kuningan) Jakarta 12950, INDONESIA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: RZ450e
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hiitam dan putih
: 12
: ===badan untuk kendaraan bermotor; ban untuk roda kendaraan; bus; bus yang dirancang untuk banyak penumpang dan
perjalanan jarak jauh; kendaraan elektrik; kendaraan-kendaraan dengan penggerak empat roda yang digunakan untuk
kegiatan-kegiatan offroad atau on road dan mempunyai jarak yang tinggi antara bodi mobil dengan permukaan tanah (sport
utility vehicles) ; mesin untuk kendaraan bermotor; mobil; motor untuk kendaraan bermotor; pintu untuk kendaraan bermotor;
rem untuk kendaraan bermotor; roda kemudi untuk kendaraan bermotor; roda untuk kendaraan bermotor; transmisi untuk
kendaraan bermotor; truk; van [kendaraan]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

: DID2021070598
: 18/10/2021 16:26:19
:
: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR

: DID2021070599
: 18/10/2021 16:27:53
:
: PT. SINERGI CHEM INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: VOffice, Centennial Tower Level 29, Jl. Jend Gatot Suboto No.27, RT.2/RW.2, Karet
Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata
: SINQUAT

540 Etiket

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: TIDAK ADA WARNA SPESIFIK
: 5
: ===pestisida===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070600
: 18/10/2021 16:30:37
:
: Nurmayani

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ciputat Raya No.24 RT.006 RW.01 . Kelurahan Pondok Pinang, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NATURAL HEALTHY SKIN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Emas, Corak Warna Hijau Daun dan Kecoklatan, Biji-biji berwarna Coklat ,Kuning, Kemerahan
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan

740

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021070601
: 18/10/2021 16:31:39
:
: DOWI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. RIAU NO.1, RT/RW : 000/000 , KEL. GANG BUNTU, KEC. MEDAN TIMUR.,
Kota Medan, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MGS MEDAN GADGET STORE + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH , BIRU , HITAM
: 35
: ===Jasa advis, konsultasi, informasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa penjualan eceran dan grosir, jasa
penyebaran, jasa administrasi bisnis dan akun; Jasa penjualan asesoris telepon seluler; Penjualan barang secara online atau
offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris gadget atau teknologi; Toko handphone dan asesoris; Toko yang
menjual antara lain: baterai telepon seluler, -baterai isi ulang, -pengisi daya baterai untuk gawai dan telepon selular baik
secara onLine maupun langsung; layanan grosir untuk smartphone; layanan ritel yang berkaitan dengan smartphone; layanan
toko grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko grosir yang menampilkan smartphone; layanan toko ritel
online yang menampilkan smartphone; layanan toko ritel yang menampilkan smartphone; penjualan telepon seluler baik
secara online maupun secara langsung; toko retail handphone===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070602
: 18/10/2021 16:32:08
:
: DESY PUJIARSI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMP. SARANA INDAH PERMAI BLOK C-13 NO. 14 RT. 008, RW.008, KEL.
KEDAUNG, KEC. PAMULANG, KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI
BANTEN 15415, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15415
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: 3112SKIN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH MUDA, HITAM DAN PUTIH
: 3
: ===Serum kecantikan (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam
bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dekoratif; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik
untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; masker kecantikan wajah;
masker kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070603
: 18/10/2021 16:32:18
:
: PT FKS FOOD SEJAHTERA., Tbk.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Menara Astra Lantai 27., Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6, RT10/RW11,Kel. Karet
Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10220, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10220
: Tri Hartanto S.H.,M.Kn.
: 7 Building Jl. Buncit Raya No. 7 Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BIH + Lukisan + NKU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat, Putih
: 30
: ===bihun; bihun [mie]===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070604
: 18/10/2021 16:32:31
:
: HERNAWAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KH. AGUS SALIM, RT/RW. 004/007, KEL. BEKASI JAYA, KEC. BEKASI TIMUR,
Kota Bekasi, Jawa Barat
: Bambang Suwarno S.H.,
: Jalan Cilenggang Raya Ruko No 3 Serpong Serpong Kota Tangerang Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih; ungu
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Kepiting; Abon Sapi; Abon babi; Abon daging; Abon ikan; Abon ikan tongkol; Abon kerang; Abon telur;
Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Ayam potong dalam kemasan; Bakso daging sapi; Bakso dan/atau kue
(perkedel) gurita; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso dan/atau kue (perkedel) sayuran; Bakso dan/atau
lumpia udang; Bakso goreng; Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam; Bistik Daging Sapi; Buah dan sayuran beku-kering
dalam bentuk keripik; Buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; Crispy original (Ayam goreng Ayam
tepung original); Daging Sapi Lada Hitam; Daging kalkun; Daging kelapa yang dikeringkan; Daging kerbau; Daging sapi muda;
Daging sapi suwir; Dendeng ikan; Dim Sum udang; Geprek Daging; Gulungan (lumpia) ikan atau ayam; Haddock (ikan) asap;
Hasil produksi susu; Hidangan dari daging kornet; Hidangan siap saji terutama terbuat dari pengganti daging; Hidangan yang
dimasak berbahan dasar sayuran, kentang, buah-buahan, daging, unggas, ikan, dan makanan laut; Ikan Asin Richa; Ikan
Bakar Manokwari; Ikan Bakar Sambal Dabu; Ikan Bungkus; Ikan Dabu Dabu, diolah; Ikan Dole; Ikan Dori Bumbu Bali; Ikan
Jelawat; Ikan Kakap Fillet Goreng; Ikan Kembung Asam Pedas; Ikan Komu Asar; Ikan Patin Bumbu Acar; Ikan Salem; Ikan
Tude; Ikan Tuna; Ikan Tuna Cabai; Ikan Uilulia, diolah; Ikan cakalang asap; Ikan dori goreng tepung; Ikan goreng tenggiri; Ikan
teri pedas; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Jeli; Kaldu bakso; Kaldu sapi yang dapat diminum; Kentang yang
dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak, jamur yang dikalengkan, dikeringkan atau dimasak, unggas, ikan dan
makanan laut olahan, semuanya dalam bentuk ekstrak, sup, jeli, olesan, diawetkan, hidangan yang dimasak, dibekukan atau
didehidrasikan; Keumamah Ikan Kayu; Kezuri-bushi (serpihan daging ikan yang dikeringkan); Mackerel (ikan) asap; Makanan
genggam yang dibekukan, disiapkan atau dikemas dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; Makanan
kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; Makanan
olahan dengan protein tambahan terutama terdiri dari daging, ikan, binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau
produk susu; Makanan pengganti daging, yaitu, protein berbahan dasar tanaman, protein berbahan dasar sayuran; Makanan
porsi kecil yang utamanya terdiri dari daging, ikan, ham, unggas dan atau sayuran; Makanan siap masak terutama terdiri dari
unggas; Makanan yang didinginkan yang terutama mengandung ikan, daging, dan unggas; Masakan olahan ayam yang
dilapis atau dicampur dengan tepung; Olahan ayam kampung; Pengganti daging berbahan dasar sayuran; Potongan daging
ikan tanpa tulang; Produk daging vegetarian dan vegan; Produk makanan yang terutama mengandung ikan atau ayam;
Produk olahan berbasis unggas; Produk olahan daging udang; Rebon (Udang Kecil); Rendang Daging Suwir; Salami (saus
daging); Salmon (ikan) asap; Sate Daging Sapi; Sate Ikan; Sate Sosis Ayam; Sate Sosis Sapi; Sea bass (ikan), tidak hidup;
Sea bream (ikan), tidak hidup; Sediaan Trout (ikan) laut; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari daging; Selai; Semur
Daging Sapi; Silver carps (Ikan), tidak hidup; Sosis; Sosis ayam; Sup Ikan Batam; Sup bakso matzo; Susu UHT; Susu protein;
Tahu Bakso; Tahu kering dengan ikan/ayam; Telur; Trout (ikan) asap; Trout (ikan), tidak hidup; Tuna (ikan), kalengan; Tuna
(ikan), tidak hidup; Veal stock (olahan dari tulang daging sapi muda); Woku Balaga Ikan Mas; Yoghurt; abon ikan; abon tulang
ikan; ayam; ayam bumbu beku (frozen) siap saji; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas,
hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bakso; bakso ayam; bakso
campur; bakso ikan; bakso ikan udang; bakso ikan yang digoreng; bakso ikan yang tidak digoreng; bakso isi daging ayam
cincang; bakso isi daging ikan cincang; bakso isi daging sapi cincang; bakso lobster yang dibumbui; bakso sapi; bakso sosis
(adonan bakso dalam bentuk sosis); bakso sosis ayam; bakso sosis ikan; bakso sosis sapi; bakso sotong; bakso tahu ayam;
bakso tahu ikan; bakso tahu sapi; bakso telur ayam; bakso telur ikan; bakso telur sapi; bakso urat; bayam, beku; bayam,
dimasak; bit daging; botifarra [sosis]; buah dan sayuran yang diawetkan; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan,
dikeringkan dan dimasak; buah-buahan dan sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak;
buah-buahan dan sayuran kering; bulgogi [Hidangan Daging Sapi Korea]; cabai dengan daging; campuran daging yang
diawetkan, dikeringkan atau dimasak; chorizo (sosis babi); cod (ikan), tidak hidup; cold cuts (daging); daging asap; daging
atau ikan kalengan; daging ayam; daging babi asap; daging babi dan kacang kalengan; daging buatan manusia; daging
burger; daging dan sayuran yang dibalut dengan bubuk untuk menggoreng; daging dimasak dalam botol; daging ham sapi;
daging irisan; daging kaleng, ikan, sayuran, dan buah; daging kalkun (diasinkan atau diasap); daging kornet; daging masak;
daging olahan [pengganti daging]; daging olahan asap; daging sapi; daging sapi asap; daging sapi kering; daging sapi olahan;
daging sapi rebus; daging unggas segar; daging vegetarian terbuat dari minyak kedelai; daging yang telah diawetkan
sebelumnya dan siap untuk dimasak; daging, unggas dan binatang buruan; dimsum; ekstrak daging; ekstrak daging sapi
panggang; ekstrak unggas; fillet ikan; frankfurters [sosis]; game (daging), tidak hidup; gulungan kol diisi dengan daging;
hidangan pembuka kemasan beku yang terdiri dari patties dan sosis links berbahan dasar sayuran; hidangan pembuka siap
saji yang terutama terdiri dari daging lobster yang dicelupkan ke dalam adonan dan digoreng; hidangan yang disiapkan
terutama terdiri dari ikan dan makanan laut; iga [potongan daging]; ikan asap; ikan asin; ikan bawal dalam kaleng, diasinkan;
ikan bawal yang dikeringkan dan dimasak, dieskan, diawetkan; ikan dan kerang yang dapat dimakan (tidak termasuk ikan dan
kerang yang hidup); ikan dan krustasea yang bisa dimakan (tidak hidup); ikan goreng; ikan goreng kremes; ikan goreng
rempah; ikan rebus dan kering; ikan suwir goreng; ikan teri, diolah; ikan teri, tidak hidup; ikan, diolah; ikan, kaleng; irisan
daging babi; irisan daging sapi; jeli buah; jeli siap saji; jeli untuk makanan; jerky (daging tanpa lemak); kacang kaleng; kacang,
diawetkan; kacang, dikeringkan; kacang, diolah; kakap merah (ikan), tidak hidup; kebab shish (daging); keju; keju cheddar;

740
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keju peram; kekekalan daging; keripik; kielbasa (sosis); kimchi jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari sayuran
fermentasi, daging babi dan tahu]; knockwurst (sosis); kornet sapi; kulit sosis dan tiruannya; kulit sosis terbuat dari bahan
sintetis; kulit sosis terbuat dari usus alami; lemak daging sapi; makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari unggas;
makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan beku terutama terdiri dari daging,
ikan, unggas atau sayuran; makanan bento terbuat dari daging/ayam; makanan berbahan dasar ikan; makanan dingin
terutama terdiri dari daging; makanan dingin terutama terdiri dari ikan; makanan dingin terutama terdiri dari unggas; makanan
dingin yang sebagian besar terdiri dari daging; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan dingin yang
sebagian besar terdiri dari unggas; makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau
sayuran; makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan terutama terdiri
dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan yang dicincang seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih
untuk burger berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; makanan olahan yang dicincang seperti daging atau sejenisnya dibentuk
bulat pipih; makanan pembuka yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan penutup terbuat dari
yogurt, selain yogurt beku; makanan penutup terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan pra-paket yang
terutama terdiri dari unggas; makanan ringan berbahan dasar ikan; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang;
makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran;
makanan ringan yang terbuat dari daging; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari unggas; makanan utama yang
sebagian besar terdiri dari unggas; makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk
burger mengandung kedelai, bit, gandum, bawang putih dan bawang merah; masakan matang yang terbuat dari daging sapi,
ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; mentega; mentega susu; minyak dan lemak untuk makanan;
minyak dan lemak untuk makanan, termasuk minyak sawit; mortadella (sosis); nugget ayam; nugget ikan; nugget sapi; olahan
daging ayam untuk isian roti burger; olesan berbahan dasar unggas; pasta ikan teri; pate daging; pembungkus sosis, alami
atau buatan; pengganti daging berbahan dasar polong-polongan; pengganti makanan, yaitu pengganti daging nabati,
pengganti ikan nabati, dan pengganti daging ayam nabati; pengganti unggas; persediaan daging sapi; pisang nugget; polongpolongan (kacang), diolah; potongan daging sapi; produk daging; produk daging olahan; produk daging sapi; produk ikan
asap; produk ikan kaleng; produk ikan olahan; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk makanan daging yang
diawetkan; produk makanan terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah, kacangkacangan yang diolah atau kacang yang diolah; produk olahan ikan dalam botol; produk yang terutama terdiri dari daging;
quenelles [daging]; rollmops (ikan fillet); roti burger daging kalkun; roti daging cincang; roti daging sapi; salad daging kalkun;
salad unggas; salmon (ikan), kalengan; salmon (ikan), tidak hidup; sarden (ikan), kalengan; sate [daging panggang yang
ditusuk]; sayuran olahan dan buah olahan; selubung sosis; selubung sosis, alami atau buatan; serpihan ikan kering [furi-kake];
somay; sosis; sosis asap; sosis bologna; sosis corn dog; sosis daging; sosis daging kalkun; sosis dalam adonan; sosis hot
dog; sosis ikan; sosis koktail; sosis sapi; sosis solo ayam; sosis tidak dimasak; sosis vegetarian; sosis yang diawetkan; steak
daging; sujuk [sosis]; surimi (daging ikan yang dilumatkan); susu; susu kedelai; sweetfish (ikan), tidak hidup; swordfish (ikan),
tidak hidup; tajine [hidangan daging, ikan atau sayuran]; telur unggas dan produk telur; tepung ikan untuk makanan manusia;
terrine daging; terrines (hidangan berbahan dasar ikan); tiraditos (Ikan laut yang dipotong, hidangan khas peru]; topping dan isi
berasal dari sayuran, buah, biji dan kacang untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; udang kering; udang,
bukan hidup; unggas, tidak hidup; usus untuk membuat selubung sosis; wieners [sosis]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070605
: 18/10/2021 16:33:29
:
: PT. ENERGI OASE ANUGERAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: COMMERCIAL PARK 2, JL. CAMP. NO. 15, RW.006, PULO GEBANG, CAKUNG,
JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 000
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EOA WATER + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hijau, hitam, abu-abu.
: 32
: ===Air mineral dengan ozon; air mineral; air mineral [minuman]; air mineral aerasi; air mineral bersoda; air mineral dengan
rasa; air minum dalam kemasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

: DID2021070606
: 18/10/2021 16:34:40
:
: RADITYO KHARISMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUM PANORAMA SEPATAN 2 BLOK F 5/02 RT.008/007, LEBAK WANGI, KEC.
SEPATAN TIMUR, KABUPATEN TANGERANG., Kabupaten Tangerang, Banten,
15521
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: KEPAK MADU MA'EL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah & Putih
: 30
: ===Nasi Lemak Ayam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070607
: 18/10/2021 16:35:01
:
: PT. SINERGI CHEM INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: VOffice, Centennial Tower Level 29, Jl. Jend Gatot Suboto No.27, RT.2/RW.2, Karet
Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TRI-PRO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: TIDAK ADA WARNA SPESIFIK
: 5
: ===pestisida===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070609
: 18/10/2021 16:38:28
:
: JOKO D KUSUMA TJIAM

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: CLUSTER MANYAR PERMAI 4 BLOK. T. 8 NO. 12. A PIK, RT/RW. 016/006, KEL.
KAPUK MUARA, KEC. PENJARINGAN
, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Bambang Suwarno S.H.,
: Jalan Cilenggang Raya Ruko No 3 Serpong Serpong Kota Tangerang Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: THE FACE COLLAGEN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam; putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner,

740

pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang-barang kosmetik yaitu
minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat
bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara
gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk keperluan
kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bibit parfum; Cairan untuk rambut (kosmetik); Eyeliner; Gel jerawat
(kosmetik); Hyaluronic serum; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion
kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik,
pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening
dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krim kulit daerah sensitif
(kosmetik); Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim
pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk pemutih kulit; Krim yang tidak mengandung
obat untuk mata dan area di sekitar mata; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion dan serum; Losion pelembab
(kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Masker pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum, eau de toilette; Pembersih Wajah
[Cleanser]; Pemutih pakaian; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka
kosmetik yang sudah dilembabkan; Perona Pipi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi pakaian; Produk perawatan kulit, yaitu
serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata,
pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim,
cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering
yang sudah diberikan wewangian; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun cair wajah; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik;
Sediaan kimia untuk mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah tangga (cucian); Sediaan kondisioner untuk rambut;
Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan perawatan kulit nonobat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan-sediaan
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perawatan dari sinar matahari non-medis; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Senyawa wewangian; Serum Kulit Dengan
Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum
bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik);
Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Spray wajah
(kosmetik); Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tissue
wangi basah; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik);
Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; bahan parfum dan perasa/aroma;
batang kondisioner rambut padat; bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak wajah
kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik;
bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk pasta gigi; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk-bubuk untuk tubuh,
wajah, kosmetik dan mandi; colognes, parfum dan kosmetik; dasar untuk parfum bunga; deodoran tubuh [wewangian];
deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; eau de parfum; eau de toilette; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum;
emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; esens pemutih; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; garam pemutih; ionone
[wewangian]; kit kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk
kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata,
gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona,
bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi;
kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik
dekoratif [make-up]; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk wajah dan
tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik,
yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik,
Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim aromaterapi; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata;
krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim tangan, krim kaki, krim
bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim wangi untuk keperluan kosmetik; kunko [fumigasi dupa
untuk kamar wewangian]; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion, krim, pelembab, minyak dan
susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion rambut kosmetik; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion wangi [sediaan toilet]; make-up [kosmetik];
masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pembersih untuk wajah; masker pemutih kulit wajah;
mint untuk wewangian; minyak esensial aromatik; minyak kasturi [wewangian]; minyak parfum; minyak parfum untuk
pembuatan preparat kosmetik; minyak peppermint [wewangian]; minyak untuk parfum dan aroma; minyak wangi; minyak
wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; parfum air wangi; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam
bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves;
pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari
untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembilasan rambut [kondisioner
sampo]; pemutih cucian; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih selakangan; pensil eyeliner;
perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi rambut; potpourris
[wewangian]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan
rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk pelindung matahari
(kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk wewangian; produk
wewangian yaitu kolonye; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; sabun cair untuk tangan,
wajah dan tubuh; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun wangi; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak
esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet parfum; sampo dan kondisioner rambut; scrub pengelupasan kulit untuk
keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk tubuh; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan
kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kulit wajah
untuk keperluan kosmetik; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik;
sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem,
exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan rambut
tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan,
pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan untuk
memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian,
minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh
digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot;
serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum
pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang
mengandung ekstrak batu permata; soda pemutih; strip pemutih, pasta gigi; sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar
wewangian; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih wajah; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner
untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; vanillin sintetis
[wewangian]; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu
cedar; wewangian sintetis; wewangian untuk digunakan dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga;
wewangian untuk mobil; wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat;
wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa, selain
parfum untuk penggunaan pribadi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070610
: 18/10/2021 16:39:57
:
: Earth Lab Company

Alamat Pemohon

: 4F, 9, Apgujeong-ro 50-gil, Gangnam-gu, Seoul, 06018

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Phoa Bing Hauw S.H.
: Rukan Sentra Niaga Puri Blok T1-14 Puri Indah,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: phykology
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===Paket masker untuk keperluan kosmetik; Sabun; Sampo; dandan; esens perawatan kulit non-medis; kosmetik; krim
kosmetik; krim tangan; losion untuk kulit; minyak esensial; parfum; pasta gigi; pembersih kulit; sabun mandi; sediaan kosmetik
untuk mandi; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit
tanpa obat; tabir surya; toner kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan
: Ir. Migni Myriasandra Noerhadi MIP. MSEL.
: PT. BIRO OKTROI ROOSSENO Kantor Taman A-9, Unit A6 & A7 Jl. Dr. Ide Anak
Agung Gde Agung (Mega Kuningan) Jakarta 12950, INDONESIA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NX450h+
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 12
: ===badan untuk kendaraan bermotor; ban untuk roda kendaraan; bus; bus yang dirancang untuk banyak penumpang dan
perjalanan jarak jauh; kendaraan elektrik; kendaraan-kendaraan dengan penggerak empat roda yang digunakan untuk
kegiatan-kegiatan offroad atau on road dan mempunyai jarak yang tinggi antara bodi mobil dengan permukaan tanah (sport
utility vehicles) ; mesin untuk kendaraan bermotor; mobil; motor untuk kendaraan bermotor; pintu untuk kendaraan bermotor;
rem untuk kendaraan bermotor; roda kemudi untuk kendaraan bermotor; roda untuk kendaraan bermotor; transmisi untuk
kendaraan bermotor; truk; van [kendaraan]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070612
: 18/10/2021 16:40:59
:
: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR

: DID2021070614
: 18/10/2021 16:43:10
:
: PT. SINERGI CHEM INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: VOffice, Centennial Tower Level 29, Jl. Jend Gatot Suboto No.27, RT.2/RW.2, Karet
Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GULA-UP
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: TIDAK ADA SPESIFIK WARNA
: 5
: ===pestisida===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070615
: 18/10/2021 16:43:59
:
: AMT PC Distributors (Perak) Sdn. Bhd.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: No.16 & 18, Jalan Batai Laut 4, Kawasan 16, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor,
Malaysia
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ESUPERCASE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM & PUTIH
: 9
: ===sasis komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070616
: 18/10/2021 16:46:56
:
: RABBAN NURHARITRIKA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PURNA JAYA LK.I NO. 033 RT.005 RW.000, KEL. SUKADANA, KEC. KAYU
AGUNG, KAB. OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN 30611,
Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, 30611
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LARGEM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 3
: ===Serum kecantikan (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam
bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dekoratif; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik
untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; masker kecantikan wajah;
masker kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070617
: 18/10/2021 16:49:35
:
: AMT PC Distributors (Perak) Sdn. Bhd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.16 & 18, Jalan Batai Laut 4, Kawasan 16, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor,
Malaysia.
: Muhammad Faisal S.H.,
: ACACIA Octrooibureau Kemang Swatama Blok B-18 Rt/002 Rw/008

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: STARIUS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam & Putih
: 9
: ===USB flash drive; adaptor daya; adaptor kabel; adaptor listrik; alas mouse; colokan listrik; earphone; headphone;
headphone nirkabel; headset; kabel komputer; keyboard komputer; papan ketik; pasang adaptor; pemancar nirkabel; pembaca
kartu elektronik; penerima nirkabel; peralatan audio; peralatan transmisi suara; perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi
suara, data atau gambar; perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga; perangkat pengisian daya
baterai; perangkat periferal komputer; peripheral komputer nirkabel; speaker; speaker nirkabel; tetikus komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070618
: 18/10/2021 16:51:08
:
: PT. Prima Karya Berjaya

540 Etiket

: Rukan Taman Meruya Blok M No. 63, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota
Administrasi Jakarta Barat., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Maria Carola D Monintja S.H.,M.H.
: Wisma 46 Lt. 48 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KONVOI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 5
: ===Obat pembasmi rumput; Pembasmi jamur; Sediaan Pembasmi tikus; Sediaan pembasmi tanaman beracun; fungisida;
herbisida; insektisida; pestisida; rodentisida; sediaan pembasmi serangga; sediaan untuk pembasmi hama===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021070619
: 18/10/2021 16:51:27
:
: THRIS ARYANTI

540 Etiket

: Jl. Cipaganti No. 134 RT. 010 RW. 004 Kel. Cipaganti Kec. Coblong, Kota Bandung,
Jawa Barat, 40131
: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
: Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SPATOLA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, putih, hitam
: 35
: ===Eceran dan grosir toko roti; Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan
Antar(Drive Thru); Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman
dalam bentuk toko ritel; Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; Jasa perantara komersial untuk peralatan
pengolahan makanan dan minuman; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman
secara online; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang
menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah
untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko grosir yang menampilkan kantong dengan penutup untuk
penyimpanan makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko grosir yang
menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk
makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan
makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko ritel yang menampilkan
pembungkus untuk penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk
mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi;
Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Toko kue; Toko kue online; Toko makanan online; Toko
online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko roti online; Toko yang menjual kue; jasa distributor grosir untuk makanan dan
minuman; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan makanan dan minuman yang dipesan melalui mesin; jasa
retail sehubungan dengan penjualan daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang
diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu dan produk susu, minyak dan lemak untuk
makanan, kopi, teh, kakao dan kopi buatan, beras, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal, roti, kue
dan gula-gula, es, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, mustar, cuka, saus (bumbu), rempah-rempah, es; jasa
ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak beralkohol; layanan distribusi grosir untuk
makanan dan minuman; layanan ritel disediakan oleh toko roti; layanan ritel yang berkaitan dengan produk toko makanan;
layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan toko
ritel menampilkan bahan makanan; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan produk makanan atau
minuman; pesanan pembelian secara on-line di bidang pengiriman makanan; stan penjualan kue-kue; stan penjualan
makanan ringan; toko roti===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070620
: 18/10/2021 16:51:38
:
: Desy Widika Prihatiningsih

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum. Mangun Jaya Indah 2 Blok F 1 no. 4, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17510
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: Wie Cake's
: Kue-kue Wie
Kue, Kue kering, & Roti

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, dan kuning keemasan
: 30
: ===Chocolate chip cookie; Donat berlubang; Kue; Kue Nastar Keju; Kue Pepe; Kue Talam; Kue pukis; Kue spiku; Pizza (roti);
Roti manis; Roti sobek; Roti tawar; Roti tawar manis; donat; kue almond; kue balok; kue basah; kue beras; kue bolu; kue buah;
kue coklat; kue kering kastengel; kue lekker; kue muffin; kue nastar; kue pai; kue potong; kue proll; kue sus; kue tart; kue,
biskuit, kue kering; kukis (kue kering); kulit kue; roti panggang; roti*; spiced cookies (kue kering)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021070621
: 18/10/2021 16:52:35
:
: Vito Anggarino Damay

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Moreno Valley No. 15 Rolling Hills Taman Diponegoro Lippo Karawaci, Kelurahan
Binong Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, 15810
: Tjut Sjahnaz Zahirsjah S.H
: Bona Indah Business Center Unit 8-S, Jalan Karang Tengah, Blok B1, Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: dokter vito + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, putih, dan/atau Tosca.
: 44
: ===Jasa pemberian nasehat terkait kesehatan dan kesejahteraan; Memberikan informasi kesehatan; Menyediakan berita
mengenai acara yang berkaitan dengan medis dan kesehatan melalui Internet; Menyediakan informasi dan analisis kesehatan
yang berupa kinerja dan kualitas layanan yang disediakan oleh rumah sakit dan profesional medis; Menyediakan informasi
melalui Internet dalam bidang perawatan kesehatan, yaitu, menyediakan berita dan informasi mengenai topik yang berkaitan
dengan perawatan kesehatan kepada pelanggan seperti dokter dan profesi perawatan kesehatan lainnya; jasa konsultasi
kebugaran, perawatan kesehatan, diet, olahraga dan gaya hidup; jasa-jasa dibidang kedokteran dan kesehatan; konsultasi
bantuan medis yang diberikan oleh dokter dan tenaga medis khusus lainnya; konsultasi yang berkaitan dengan produk farmasi
dan medis; layanan informasi medis disediakan melalui Internet; layanan konseling medis individual yang diberikan kepada
pasien; layanan konsultasi di bidang kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan perawatan kesehatan; layanan perawatan kesehatan rumah; memberikan informasi kesehatan melalui
situs web; memberikan informasi medis; memberikan informasi medis melalui situs web; memberikan informasi perawatan
kesehatan melalui telepon; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui telepon dan Internet; memberikan informasi
terkait dengan panduan diet dan nutrisi; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan medis; menyediakan layanan
pelatihan kesehatan; perawatan di rumah-kunjungan; perawatan kesehatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021070622
: 18/10/2021 16:54:45
:
: PT Pusaka Citra Djokosoetono

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12790
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bluebird Kirim
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru gelap & biru terang
: 39
: ===Informasi Logistik Transportasi melalui Jaringan Komunikasi Komputer; Jasa Ekspedisi barang / kurir; Jasa Penyedia

740

Transportasi; Jasa kurir; Jasa transportasi; Jasa transportasi dalam bentuk manajement transportasi; Jasa transportasi dan
pergudangan, termasuk jasa mobil lapis baja untuk pengangkutan mata uang, berlian dan perhiasan, logam mulia serta
sekuritas dan barang berharga lainnya, menyediakan berbagai jasa ruangan brangkas (ruangan besi), menyediakan jasa
pengiriman barang internasional untuk barang berharga (termasuk bea cukai), menyediakan dukungan darat untuk jasa kurir
udara, barang ekspor dan impor serta perangkat yang terkait dengan penjagaan dan keamanan pelabuhan dan bandara
udara, pergudangan dan penyimpanan barang berharga, penyimpanan kendaraan (garaging), pengemasan barang, jasa kurir
udara, jasa transportasi laut, transportasi barang melalui udara atau darat; Jasa transportasi surat, dokumen, komunikasi,
barang cetakan, dan barang dan properti lainnya melalui berbagai sarana transportasi; Pemesanan untuk jasa transportasi;
Penyediaan situs web dan database komputer online yang dapat dilakukan pencarian untuk pemesanan langsung [booking]

Halaman 100 dari 1251

dan pemesanan dini [reserving] jasa transportasi, untuk menghubungkan pengendara dengan penumpang, dan untuk
menjadwalkan dan memberangkatkan kendaraan bermotor; Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT); jasa kurir [pesan
atau barang dagangan]; jasa logistik yang terdiri dari pengangkutan dan pergudangan barang; jasa logistik yang terdiri dari
penyimpanan dan pengangkutan barang; jasa logistik yang terdiri dari penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman barang;
jasa logistik yang terdiri dari transportasi, pengemasan, dan penyimpanan barang; jasa pemesanan transportasi; jasa
transportasi angkutan darat; jasa transportasi barang-barang; jasa transportasi dan pengiriman melalui udara, jalan, kereta api
dan laut; jasa transportasi dan penyewaan kendaraan; jasa transportasi dan penyimpanan; jasa transportasi dan penyimpanan
yang berkaitan dengan logistik penyimpanan, logistik distribusi, dan pengembalian logistik; jasa transportasi perahu layar; jasa
transportasi sehubungan dengan acara; jasa transportasi untuk bahan kimia; logistik transportasi; menyediakan jasa
transportasi laut, penyimpanan dan pengiriman; menyediakan layanan pemesanan taksi melalui aplikasi seluler; menyediakan
transportasi taksi untuk orang-orang yang tidak mampu mengemudi dengan aman karena konsumsi alkohol; penyediaan
rantai logistik dan jasa pengembalian bahan logistik yang terdiri dari penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman barang
untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal atau truk; transportasi bus; transportasi penumpang dengan bus; transportasi
penumpang dengan kendaraan bermotor, bus, kereta api, kapal dan pesawat terbang; transportasi taksi; transportasi taksi
untuk orang-orang di kursi roda===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021070623
: 18/10/2021 16:54:51
:
: IJEK WIDYAKRISNADI

540 Etiket

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FORHOM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat
: 6
: ===gantungan baju dari logam; gantungan pakaian logam; gantungan tas logam; kait logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070624
: 18/10/2021 16:55:14
:
: PT. SINERGI CHEM INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: VOffice, Centennial Tower Level 29, Jl. Jend Gatot Suboto No.27, RT.2/RW.2, Karet
Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LUFOTIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: TIDAK ADA SPESIFIK WARNA
: 5
: ===pestisida===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: JID2021070625
: 18/10/2021 16:58:27
:
: SATRIYA KURNIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TUBAGUS ISMAIL I NO. 20 RT. 001 RW. 005. KEL. LEBAKGEDE - KEC.
COBLONG, Kota Bandung, Jawa Barat
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: POJOK MIE

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 101 dari 1251

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, biru, merah
: 43
: ===Kafe-kafe; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Restoran; Tempat yang menyediakan makanan dan
minuman; Warung makan; jasa kafe; jasa restoran; kafe; katering di kafetaria makanan cepat saji; restoran yang menyediakan
makanan cepat saji dan layanan 24 jam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021070626
: 18/10/2021 17:01:56
:
: SISWA SAPUTRO

540 Etiket

: Cemani Baru RT. 003 RW. 014 Kel. Cemani Kec. Grogol Kabupaten Sukoharjo,
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, 57552
: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
: Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SIDAQ
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, merah, putih
: 36
: ===Jasa penyaluran dana amal; Penggalangan dana amal untuk organisasi dan program yang mempromosikan
kesehatan, nutrisi dan olahraga; Pengumpulan dana untuk amal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang melibatkan
customer untuk turut menyumbang makanan hewan; Pengumpulan dana untuk amal sebagai tanggung jawab sosial
perusahaan yang melibatkan konsumen; investasi dana untuk tujuan amal; jasa pendanaan modal ventura untuk
entitas/organisasi nirlaba; jasa penggalangan dana amal; jasa pengumpulan dana amal; jasa yayasan amal, yaitu, penyediaan
beasiswa, dukungan keuangan, investasi berkelanjutan, dan bantuan langsung untuk organisasi amal, organisasi berdasarkan
komunitas, dan badan pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dukungan sipil dan komunitas,
kesenian, ilmu pengetahuan, lingkungan, keberlanjutan, keragaman, kebudayaan, kewirausahaan sosial, dan dukungan atas
filantropi; jasa/layanan donasi/sumbangan keuangan dan jasa/layanan penggalangan dana amal online; koleksi sumbangan
amal dan pengumpulan dana amal, untuk orang lain; layanan pengumpulan dana amal untuk anak-anak dan orang-orang
kurang mampu; layanan pengumpulan dana amal untuk anak-anak kurang mampu; layanan pengumpulan dana amal untuk
mempromosikan kesadaran akan konservasi pohon dan lingkungan; layanan pengumpulan dana amal untuk mendukung
penelitian medis; memberikan bantuan keuangan kepada organisasi sosial, amal dan keagamaan; memberikan informasi
terkait dengan pengumpulan dana amal; menyediakan dana untuk entitas nirlaba; organisasi koleksi amal; penerimaan
sumbangan amal moneter; penerimaan sumbangan amal moneter untuk mendanai penelitian medis; pengumpulan dana amal;
pengumpulan dana amal untuk pencegahan dan pencegahan bencana; pengumpulan sumbangan amal dan penggalangan
dana amal, untuk orang lain; pengumpulan sumbangan moneter untuk tujuan amal; penyediaan layanan penggalangan dana
amal dalam kaitannya dengan offsite karbon; sponsor keuangan organisasi sosial, amal dan keagamaan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070627
: 18/10/2021 17:02:29
:
: PT. SINERGI CHEM INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: VOffice, Centennial Tower Level 29, Jl. Jend Gatot Suboto No.27, RT.2/RW.2, Karet
Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PROFEN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: TIDAK ADA WARNA SPESIFIK
: 5
: ===pestisida===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021070628
: 18/10/2021 17:02:30
:
: IJEK WIDYAKRISNADI

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 102 dari 1251

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FORHOM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat
: 7
: ===gunting, listrik; mesin jahit; mesin jahit biasa; mesin jahit garment===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021070629
: 18/10/2021 17:06:32
:
: SISWA SAPUTRO

540 Etiket

: Cemani Baru RT. 003 RW. 014 Kel. Cemani Kec. Grogol Kabupaten Sukoharjo,
Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, 57552
: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
: Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PONDOK DIGITAL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 36
: ===Jasa penyaluran dana amal; Penggalangan dana amal untuk organisasi dan program yang mempromosikan
kesehatan, nutrisi dan olahraga; Pengumpulan dana untuk amal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang melibatkan
customer untuk turut menyumbang makanan hewan; Pengumpulan dana untuk amal sebagai tanggung jawab sosial
perusahaan yang melibatkan konsumen; investasi dana untuk tujuan amal; jasa penggalangan dana amal; jasa pengumpulan
dana amal; jasa yayasan amal, yaitu, penyediaan beasiswa, dukungan keuangan, investasi berkelanjutan, dan bantuan
langsung untuk organisasi amal, organisasi berdasarkan komunitas, dan badan pemerintah untuk pendidikan, kesehatan,
kesejahteraan masyarakat, dukungan sipil dan komunitas, kesenian, ilmu pengetahuan, lingkungan, keberlanjutan,
keragaman, kebudayaan, kewirausahaan sosial, dan dukungan atas filantropi; jasa/layanan donasi/sumbangan keuangan dan
jasa/layanan penggalangan dana amal online; koleksi sumbangan amal dan pengumpulan dana amal, untuk orang lain;
layanan pengumpulan dana amal untuk anak-anak dan orang-orang kurang mampu; layanan pengumpulan dana amal untuk
anak-anak kurang mampu; layanan pengumpulan dana amal untuk mempromosikan kesadaran akan konservasi pohon dan
lingkungan; layanan pengumpulan dana amal untuk mendukung penelitian medis; memberikan bantuan keuangan kepada
organisasi sosial, amal dan keagamaan; memberikan informasi terkait dengan pengumpulan dana amal; organisasi koleksi
amal; penerimaan sumbangan amal moneter; penerimaan sumbangan amal moneter untuk mendanai penelitian medis;
pengumpulan dana amal; pengumpulan dana amal untuk pencegahan dan pencegahan bencana; pengumpulan sumbangan
amal dan penggalangan dana amal, untuk orang lain; pengumpulan sumbangan moneter untuk tujuan amal; penyediaan
layanan penggalangan dana amal dalam kaitannya dengan offsite karbon; sponsor keuangan organisasi sosial, amal dan
keagamaan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021070630
: 18/10/2021 17:06:39
:
: Ahmad Rojib Karimi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Mampang Prapatan XVI RT 01/RW 03 No. 28. Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang
Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12790
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TAKAFUL INSTITUTE
: Lembaga Pendidikan Takaful

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Biru, Turquoise, dan Oranye
: 41

740

540 Etiket

Halaman 103 dari 1251

510

Uraian Barang/Jasa

: ===pendidikan, pengajaran dan pelatihan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070631
: 18/10/2021 17:07:41
:
: IJEK WIDYAKRISNADI

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FORHOM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat
: 8
: ===gunting jahit; gunting penjahit; gunting serbaguna===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

540 Etiket

: DID2021070632
: 18/10/2021 17:08:33
:
: JOHAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. LAKSANA NO. 33 S, KOTA MATSUM IV, MEDAN AREA, Kota Medan, Sumatera
Utara
: Salim Halim S.H.
: Jalan Merbabu No. 7A

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, HIJAU MUDA, KUNING, PUTIH
: 12
: ===BIS BERMOTOR; Becak; Kendaraan Roda Tiga Listrik; Kendaraan roda empat; Kereta api; Mesin dan motor listrik untuk
sepeda motor, skuter, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda empat; Truk logging; Truk mini; ambulans; ban untuk truk
sampah yang digunakan untuk mengangkut beban melalui medan kasar (articulated dump trucks); gear box untuk kendaraan
darat; kapal; kapal penumpang; kapal pesiar; kendaraan untuk bergerak di darat, udara, air atau rel.; minivan; mobil; mobil
sport; motor listrik untuk kendaraan roda dua; truk dengan fitur crane dimasukkan; truk forklift; truk sampah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070633
: 18/10/2021 17:11:43
:
: Endin Mulyadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Dian Anyar NI No. 01, RT 016 RW 012, Ciseureuh, Purwakarta, Kabupaten
Purwakarta, Jawa Barat, 41118
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, biru dan putih
: 3
: ===Sabun; sabun mandi*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021070634
: 18/10/2021 17:14:20
:
: IJEK WIDYAKRISNADI

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 104 dari 1251

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FORHOM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat
: 9
: ===Penutup untuk telepon; penutup untuk perangkat elektronik; sarung telepon selular; tirai cahaya===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070635
: 18/10/2021 17:14:21
:
: PT. SINERGI CHEM INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: VOffice, Centennial Tower Level 29, Jl. Jend Gatot Suboto No.27, RT.2/RW.2, Karet
Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: RIDOMAS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: TIDAK ADA WARNA SPESIFIK
: 5
: ===pestisida===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: LANDHUIS JOONCHI, KAYA RICHARD J. BEAUJON Z/N, WILLEMSTAD
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SABIS
: SABIS = Suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan putih.
: 16
: ===Alat tulis untuk kegiatan pendidikan anak-anak; Brosur-brosur; Grafik/bagan; Kop surat; Materi pemodelan untuk
keperluan pendidikan; Materi pendidikan dalam bentuk cetak; Publikasi yaitu buku pegangan pengajaran, buku teknis, brosur,
buku, poster, desain dan kertas perencanaan; alat tulis menulis; bahan/materi cetakan untuk tujuan iklan dan promosi; barangbarang dari kertas; buku; buku kerja yang berisi latihan; buku pelajaran; buletin; jurnal [publikasi]; kertas peraga kartu; laporan
tercetak; majalah [majalah berkala]; majalah poster; manual; pajangan spanduk kertas; pamflet; papan iklan cetak kertas;
selebaran; seri buku fiksi dan non-fiksi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070636
: 18/10/2021 17:17:20
:
: SCHOOLAND INVESTMENTS N.V.

: DID2021070637
: 18/10/2021 17:20:03
:
: IJEK WIDYAKRISNADI

540 Etiket

540 Etiket

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

Halaman 105 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FORHOM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat
: 16
: ===Kain lap kertas; Sarung dudukan toilet dari selulosa; Wadah dari kertas untuk cairan; alas kartu untuk gelas anggur; alas
piring dari kertas; alas untuk gelas bir; bantalan; taplak meja dari kertas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070638
: 18/10/2021 17:20:43
:
: PT. SINERGI CHEM INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: VOffice, Centennial Tower Level 29, Jl. Jend Gatot Suboto No.27, RT.2/RW.2, Karet
Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PYNET
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: TIDAK ADA WARNA SPESIFIK
: 5
: ===pestisida===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070639
: 18/10/2021 17:20:47
:
: LUTFIAH SARI GUMELAR

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. ASRI 3 BLOK C NO. 3 RT 002 RW 029 PERUM TAMAN BEKASI ASRI, Kota
Bekasi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LSG
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, PINK
: 3
: ===Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim

740

kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyakminyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Fondation yang lembut; Krim mata;
Larutan pembersih muka; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan
perawatan kecantikan; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan-sediaan antibakteri untuk
membersihkan kulit; Serum bibir; Toner Pelembab Wajah; bedak wajah; bedak wajah kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan
lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah; cosmeceuticals
untuk keperluan kosmetik; dasar bedak; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; gel mata; gel mata untuk keperluan
kosmetik; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut; hidrogen
peroksida untuk keperluan kosmetik; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik fungsional adalah krim antikerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik untuk anak-anak;
kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik yang digunakan
sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk
wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan lotion kosmetik; krim dasar
bedak; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim kecantikan wajah dan
tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar
mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kulit tanpa obat; krim

Halaman 106 dari 1251

mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit
[kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung
obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim rambut; krim
tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk pengurangan selulit
untuk keperluan kosmetik; krim wajah; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik;
losion pelembab kulit [kosmetik]; losion tubuh dan wajah; losion untuk tubuh; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion pengencang
untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik;
lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion tabir surya;
lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh;
lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; masker kecantikan wajah; masker kecantikan, krim
dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion
tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan
medis, kapas untuk kecantikan; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker rambut; masker rambut dan
kulit kepala; masker tangan untuk perawatan kulit; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah
kosmetik; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit;
minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; paket wajah; pelembab bibir;
pelembab kulit; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir; pembersih kulit;
pencuci muka; pengkilap bibir; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk dan sediaan yang tidak mengandung
obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat
tubuh dan kulit; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk kosmetik dalam
bentuk aerosol untuk perawatan kulit; sabun batangan; sabun kosmetik; sabun krim; sabun untuk perawatan tubuh; salep
tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; sampo dan kondisioner rambut; scrub pengelupasan untuk
wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik dan
kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut;
sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan
kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh;
sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan
pembersihan kulit tanpa obat; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit [kosmetik];
sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner,
pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion,
sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan
rambut; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan sun
block; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan
kulit kepala; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; serum perawatan rambut; sun block lotion untuk keperluan
kosmetik; susu pembersih wajah; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya untuk keperluan kosmetik; toner kulit untuk penggunaan kosmetik;
toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070640
: 18/10/2021 17:21:10
:
: CANDRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Asia Raya Komp. Asia Mega Mas Blok P No. 6 Kel. Sukaramai II, Kec. Medan
Area, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara - 20216, Kota Medan, Sumatera Utara,
20216
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MAXTERNA 414
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan putih.
: 21
:
===Botol olahraga; Cangkir teh; Garpu saji dari plastik; Juicer, non-listrik; Kotak kue plastik; Lap pembersih; Mandarin
[saringan]; Mangkok; Panci keramik bertangkai; Pembersih debu; Pembuat kue; Penopang Pisau di meja; Peralatan makan
dari keramik; Piring; Sapu lidi; Sedotan Lipat; Sedotan Lipat dari bahan logam; Sedotan minum dari plastik; Sendok kaleng
sampah; Sendok kue tart; Sendok saji dari plastik; Sendok-sendok masak; Serok penggorengan; Sikat pembersih sedotan;
Tatakan Kue; Tempat sisir; Tutup gelas plastik berbentuk cembung; Tutup gelas plastik berbentuk datar; akuarium dalam
ruangan; alas piring dari gabus; alas piring dari plastik bukan pengganti tekstil; alat pemadam lilin; alat pemotong kue; alat
penyiram rumput; ayakan untuk keperluan rumah tangga; bak mandi bayi; bak mandi tiup untuk bayi; baskom cuci [mangkok,
bukan bagian dari instalasi sanitasi]; baskom tembikar; bejana keramik; blender makanan, non-listrik; bola lampu baster; botol;
botol kaca dekoratif; botol pendingin; botol-botol plastik; bulu sikat gigi; cangkir; cangkir buah; cangkir kardus; cangkir kertas;
cangkir kopi; cangkir kopi dari keramik; cangkir kue silikon; cangkir logam mulia; cangkir pelatihan untuk bayi; cangkir sake;
cangkir telur; cetakan kue; chawan [mangkuk nasi Jepang]; cincin kue; corong; corong pai; corong untuk penggunaan dapur;
cupcake kue cangkir; dispenser untuk sabun cair; dudukan sikat cukur; ember anggur; ember cat; ember kamar mandi; ember
logam; ember makan siang; ember pel; ember pembilasan; ember plastik; ember sampah; ember sauna; gagang sapu;
gantungan baju pengeringan; garpu barbekyu; garpu dari kayu untuk memasak; garpu memasak; garpu memasak hotdog;

740
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garpu saji; garpu ukiran; gelas kertas atau plastik; gelas plastik; gelas sampanye; juicer jeruk; kabaret [nampan]; kain untuk
membersihkan kacamata; kain untuk memoles sepatu; kancing kait; kasing sumpit; kendi bir; kendi dari logam mulia; kendi,
bukan dari logam mulia; keranjang bunga; kotak kue plastik untuk keperluan rumah tangga; kotak makan siang; kotak makan
siang dari kertas; kotak makan siang yang terbuat dari plastik; kotak sabun; kuali; kubah kue; lap debu; lap pembersih; loyang
kue; mangkuk buah; mangkuk keramik; mangkuk plastik; mangkuk sup; meja makan burung; minum palung; mixer dapur, nonlistrik; mixer makanan, non-listrik; mug cina; mug keramik; nampan makan; nampan remah; panci kaca; panci masak; panci
pai; panci penggorengan; panci rebus; panci susu; panci tumis; panggangan [peralatan memasak]; papan kue; papan setrika;
parut keju; patung keramik; pembersih karpet, non-listrik; pembuka botol; pemegang sedotan; pemegang sikat toilet; pemeras
jeruk; pemotong kue; pemukul lalat; pencakar gatal; pengayak tepung; pengocok telur, non-listrik; penutup kotak tisu; penyapu
karpet; peralatan kue; peralatan masak [panci dan wajan]; perangkap serangga; perangkap tikus; piala; piala kaca; piala
keramik; piala porselen; piring dekoratif; piring keramik untuk memanggang; piring meja sekali pakai; piring plastik; pot
keramik; rak bumbu; rak pendingin; rel handuk; sandaran sendok; sangkar burung; sapu; sapu bulu; sapu dalam ruangan;
saringan teh; sarung tangan cuci mobil; sarung tangan pencuci piring; sarung tangan rumah tangga untuk keperluan
pembersihan; sedotan; sedotan kertas; sedotan untuk minum; sendok es; sendok es krim; sendok saji; sendok saji sekali
pakai; sendok sepatu; set sikat toilet; sikat bak mandi; sikat cukur; sikat gigi; sikat gigi elektrik; sikat lantai; sikat pakaian; sikat
rambut; sikat remah; sikat untuk pipa; sisir kuda; sisir kumis; sisir rambut; spons jala untuk menggosok tubuh; spons lulur;
spons mandi; stoples kaca [carboys]; stoples kaca pengawet makanan; stoples kue; stoples lilin [pemegang]; stoples permen;
stoples rempah-rempah; stoples terisolasi; sumbat botol kaca; sumbat gelas; sumpit; taplak plastik tidak menjadi pengganti
tekstil; tatakan gelas dari keramik; tatakan gelas karet; teko kopi, non-listrik; tempat kue; tempat lilin dari kaca; tempat lilin,
non-listrik; tempat sampah; tempat sumpit; tempat tissue; termos dari logam mulia; termos minum; termos, bukan dari logam
mulia; toples; toples dapur; toples tembikar; tusuk gigi; tusuk gigi rasa; tusuk sate memasak; tutup penggorengan; tutup sekali
pakai untuk wadah rumah tangga; ubin keramik dekoratif, tidak untuk digunakan sebagai bahan bangunan; vas keramik;
wadah dapur dari logam mulia; wadah dapur untuk nasi; wadah kaca rumah tangga; wadah makanan untuk burung; wadah
makanan untuk hewan peliharaan; wadah rumah tangga untuk makanan; wadah rumah tangga yang bisa dikunci, bukan dari
logam, untuk makanan; wadah sabun; wadah sikat gigi; wadah sisir; wadah untuk keperluan rumah tangga; wadah untuk
keperluan rumah tangga atau dapur; wastafel; yunomi [Cangkir teh gaya Jepang]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021070642
: 18/10/2021 17:24:11
:
: IJEK WIDYAKRISNADI

540 Etiket

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FORHOM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat
: 17
: ===Pelapis meja; Pelapis plastik; bahan kedap suara; bahan kedap suara untuk bangunan; bahan padding dari karet atau
plastik; bahan padding dari plastik; bantalan dari karet penahan benturan / peredam kejut; berhenti karet; kain asbes; karet
busa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: LANDHUIS JOONCHI, KAYA RICHARD J. BEAUJON Z/N, WILLEMSTAD
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SABIS
: SABIS = Suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan putih.
: 25
: ===pakaian, alas kaki, tutup kepala; seragam===

: DID2021070643
: 18/10/2021 17:26:05
:
: SCHOOLAND INVESTMENTS N.V.

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070644
: 18/10/2021 17:27:56
:
: DICKI ALDIANSYAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Abdul fatah Desa Tapos 2 Rt 01 rw 06 kec tenjolaya Kab Bogor, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat, 16370
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: QWERTYLIFE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BACKROUND BERWARNA KUNING MURTARD DAN LOGO MERK BERWARNA HITAM
: 25
: ===Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan,
alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong,
kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama,
baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai
penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris
basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek,
pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian
mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga
air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai,
topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut
palsu (wigs); alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan
sandal; celana pendek; celana pendek boxer; celana pendek kargo===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070645
: 18/10/2021 17:29:44
:
: Yudiana

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Manyar permai 10 blok 7a/d, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: homDECO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna tulisan coklat muda dan biru tua (navy). Warna latar putih.
: 20
: ===Alang-alang [bahan belum dikerjakan atau sebagian dikerjakan]; Alang-alang [bahan belum dikerjakan atau setengah
dikerjakan]; Alas dapat diangkat untuk tempat cuci piring; Alas tidur atau alas ganti popok; Bahan pembungkus makanan
Jepang [Kyogi]; Bak bukan dari logam; Bak bukan logam untuk pengaduk semen; Balaksuji; Bale-Bale; Balon iklan; Bambu
[bahan belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian]; Bangku; Bangku beroda untuk membantu bayi berjalan; Bangku kayu
rendah; Bangku sekrup bukan dari logam; Bantal Korea (Bangsuk); Bantal [furnitur]; Bantal besar; Bantal dekoratif; Bantal
untuk leher [bukan bantal untuk keperluan medis atau keperluan bedah]; Bantalan kasur; Barang iklan yang dapat
digembungkan; Bingkai dan lingkaran bordir; Bingkai kayu; Blok cermin; Boks atau ranjang tempat tidur bayi atau tempat main
bayi; Box bayi; Bufet; Bungs, bukan dari logam; Cepuk Dari Kayu; Cermin LED; Cermin saku; Cermin saku untuk tas; Dasar
kasur; Dekorasi permukaan, bukan dari logam, produk jadi yang terbuat dari kertas cetak dan imprenasi atau foil plastik untuk
digunakan dalam konstruksi perabotan, desain interior, konstruksi kendaraan, dan bidang terkait; Dipan; Divan anyaman;
Divan bambu; Dudukan (furnitur) untuk digunakan dengan televisi; Elemen pembuka dan penutup yang dapat dipergunakan
untuk membuka dan menutup berulang kali untuk kemasan bahan makanan dan minuman; Elemen penutup dan pembuka
kemasan untuk bahan makanan dan minuman; Elemen penutup dan pembuka kemasan untuk wadah dan kemasan dari
kertas, kardus atau karton; Elemen penutup dan pembuka kemasan untuk wadah dan kemasan dari kertas, kardus atau karton
untuk digunakan berhubungan pemasaran digital yang diarahkan; Elemen penutup dan pembuka kemasan untuk wadah dan
kemasan dari kertas, kardus atau karton untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir
untuk produk-produks kemasan dan pengemasan; Furnitur halaman; Furnitur kamar tidur yang dilengkapi; Furnitur taman
dibuat dari kayu; Furnitur taman terbuat dari aluminium; Furnitur taman terbuat dari logam; Furnitur untuk anak-anak; Furnitur
yang dapat dikonversi menjadi tempat tidur; Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Gabus; Gading [bahan belum
dikerjakan atau dikerjakan sebagian]; Gading [bahan belum dikerjakan atau setengah dikerjakan]; Gading palem; Gagang
perkakas bukan dari logam; Gantungan Jas; Gantungan kostum; Gantungan pakaian bukan dari logam; Gentong bukan dari
logam; Gerobog; Jendela dalam yang tidak tembus pandang (mebel); Kain penutup furnitur yang disesuaikan
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dengan bentuknya; Kaitan bingkai gambar; Kantong tidur untuk berkemah; Karang [tidak dikerjakan atau sebagian dikerjakan];
Kastor mebel, bukan dari logam; Kastor plastik; Kastor tempat tidur, bukan dari logam; Katup plastik, tidak termasuk elemen
mesin; Kayu tenun (mebel) atau anyaman dari kayu; Kepala tempat tidur; Keperluan kantor [perabot]; Keranjang Musa;
Keranjang bukan roti; Keranjang dengan tutup; Keranjang roti; Kereta makanan (perabot); Keset untuk bayi; Kipas angin
tangan; Komponen inti yang terbuat dari keramik dan pola yang terbuat dari lilin dan plastik untuk coran logam; Kotak
penyimpanan (furnitur); Kulit bambu [bahan belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian]; Kunci bukan dari logam; Kunci, nonelektrik, bukan dari logam; Kursi aluminium; Kursi alas; Kursi anak-anak; Kursi api unggun rendah tanpa lengan; Kursi bayi;
Kursi dengan roda kastor; Kursi duduk atau tidur bayi (rocker); Kursi duduk ayun (swing); Kursi duduk bayi; Kursi duduk
goyang dengan gantungan mainan (bouncer); Kursi duduk makan yang dapat dilipat; Kursi duduk makan yang dapat dinaikan
dan di turunkan; Kursi duduk mandi; Kursi kerja; Kursi konferensi; Kursi konvertibel; Kursi malas; Kursi pada bingkai skid;
Kursi pantai; Kursi perabot kantor; Kursi perjamuan; Kursi permainan komputer; Kursi putar; Kursi santai; Kursi tamu (sofa);
Kursi tinggi [furnitur]; Kursi tukang cukur; Laci menarik kayu; Laci pakaian; Leher angsa pipa buang dari plastik; Lemari anakanak; Lemari belajar; Lemari berlaci; Lemari beroda; Lemari bufet; Lemari buku; Lemari dari peti; Lemari hias; Lemari kaca;
Lemari kamar mandi; Lemari kantor (filling cabinet); Lemari kecil; Lemari makan; Lemari pajangan dari logam; Lemari rias;
Lemari sayur aluminium; Lemari serbaguna; Lemari setelan; Lemari televisi; Lemari untuk Televisi dan Audio; Lemari untuk
kamar tidur; Lemari yang digantung; Lemari-lemari dari logam; Lemari-lemari untuk dapur; Lilin gipsa atau plastik; Lis tutup
tepi, profil, kerei gulung untuk perabotan, bukan dari logam dan bukan dari tekstil; Lonceng angin; Lumbung padi (bangunan);
Matras duduk untuk bayi atau anak bermain; Meerschaum [bahan belum dikerjakan atau sebagian dikerjakan]; Meja
aluminium; Meja [Perabotan]; Meja [furnitur]; Meja berlaci; Meja cuci muka (perabot rumah tangga); Meja dapur; Meja dengan
ketinggian yang dapat disesuaikan; Meja gambar; Meja ganti untuk bayi; Meja kecil; Meja modular [perabot]; Meja panjang
untuk melayani pembeli; Meja rapat kantor; Meja rias untuk di dalam kamar mandi; Meja roll-top (meja tulis dengan penutup
geser yang fleksibel di lekukan yang melengkung); Meja ruang makan; Meja samping tempat tidur; Meja satuan; Meja
serbaguna; Meja seterika / gosok; Meja sudut; Meja tamu; Meja telepon; Meja televisi; Meja tulis ringan; Meja untuk digunakan
di kebun; Mimbar; Mur, bukan dari logam; Nakhas; Orang-orangan yang dipakai penjahit; Pajangan; Paku, pasak, mur, sekrup,
paku payung, baut, paku keling dan kastor, bukan dari logam; Panai (Nampan Dari Kayu); Panggung ganti bayi; Papan
gantung [Papan pasak dengan gaya Jepang menggunakan pengait posisi]; Papan kerangka tempat tidur (kayu); Papan
memori Perancis; Papan nama dan pelat nama pintu, bukan dari logam; Patung kayu; Patung plastik; Patung plester; Patungpatung yang terbuat dari kayu; Pembuat perabot kayu; Penajam cakar untuk hewan peliharaan rumah tangga; Penerima debu
untuk penajam cakar untuk hewan peliharaan rumah tangga; Pengencang bukan logam; Penggulung tirai; Penghalang
difungsikan untuk terhindar dari bersin (partisi); Pengunci bukan dari logam untuk wadah-wadah; Penopang untuk mencegah
jatuhnya furnitur; Penutup pakaian (lemari pakaian); Penyangga dan rak handuk; Penyekat perabot dari kayu; Penyekat
ruangan (Partisi); Perabot rumah tangga yang berbahan aluminium; Perabot sekolah; Perabotan luar ruangan; Perabotan
plastik untuk taman; Perabotan rumah, bagian untuk perabotan, bingkai, khususnya kayu dan bahan penggantinya, atau
plastik; Perlengakapan tempat tidur bukan dari logam; Perlengkapan Pintu terpasang bukan dari logam; Perlengkapan perabot
bukan dari logam; Perlengkapan tempat tidur (kecuali kain pertiduran); Peti penyimpanan terbuat dari kayu; Peti penyimpanan
terbuat dari plastik; Peti untuk menyimpan mainan; Peti untuk produk-produk bukan dari logam mulia; Pintu berhenti berbentuk
binatang, bukan dari logam atau karet; Pintu untuk perabot; Playpens untuk hewan peliharaan; Pouffes (tumpuan kaki empuk
atau kursi rendah tanpa punggung); Prabot; Rak dorong; Rak etalase; Rak meja [perabot]; Rak menjadi furnitur kamar bayi;
Rak payung; Rak penyimpanan ban; Rak serbaguna; Rak surat kabar; Rak tv / video / audio; Rak untuk komputer; Rak yang
digantung; Rak-rak untuk perabot; Ranjang (Tempat Tidur); Reservoir, bukan dari logam atau dari bata; Ring, bukan dari
logam, bukan dari karet atau serat vulkanisir; Roda perabot bukan dari loga; Roda tempat tidur bukan dari logam; Rotan
[bahan belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian]; Rotan sintetik; Sampel makanan model buatan terbuat dari plastik;
Sandaran kaki untuk digunakan pada toilet gaya barat; Sandaran kepala untuk posisi duduk; Sandaran tangan [Perabotan];
Sandaran tempat tidur (perlengkapan tempat tidur); Sarang lebah [kotak sarang atau sarang madu]; Simpai tong bukan dari
logam; Sisipan berulir, bukan logam; Sofa dinding; Sulangkring (Kayu Besi); Tabel konferensi; Tanaman Rush [bahan belum
dikerjakan atau sebagian dikerjakan]; Tangga dan tangga berundak, bukan dari logam; Tatakan ganti untuk bayi; Tempat
duduk; Tempat hewan peliharaan dengan roda yang dapat dipindah-pindah; Tempat payung; Tempat tidur (bukan untuk
keperluan medis); Tempat tidur anak-anak; Tempat tidur anak-anak terbuat dari kain dalam bentuk tas; Tempat tidur
dilengkapi kasur innerspring; Tempat tidur hidrostatik (air) bukan untuk keperluan medis; Tempat tidur kecil yang dilipat;
Tempat tidur lipat; Tempat tidur pantai dengan kaca depan; Tempat tidur per (spring bed); Tempat tidur sorong; Tempat tidur
tunggal / ganda; Tempat tidur untuk keperluan medis; Tempat tidur yang bisa disesuaikan; Tempat tidur, tempat tidur, kasur,
bantal dan bantalan; Tempayan (Gentong); Tenong (Bakul Nundar Anyaman Bambu); Tepi tepi terbuat dari kayu dan
pengganti kayu untuk digunakan dalam furnitur; Tikar tetap rekat untuk mencegah jatuhnya furnitur; Tirai jendela; Tirai jendela
dalam ruangan [bernuansa] [furnitur]; Tirai manik-manik untuk dekorasi; Tombol tombol bukan dari logam; Tortoiseshells
[bahan belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian]; Troli untuk komputer; Tulang hewan [bahan belum dikerjakan atau
sebagian dikerjakan]; Ujung ranjang; Vas (Jambangan); Wadah dari plastik untuk kemasan; Wadah kemasan industri dari
kayu, bambu atau plastik; Wadah untuk pengangkut, bukan dari logam; Wastafel kamar mandi dengan tambahan alat pencuci
kaki; alang-alang [bahan anyaman]; alas; alas pot bunga; alas tidur [tikar atau bantal]; alas, bisa dilepas, untuk bak cuci; alat
kelengkapan furnitur, bukan dari logam; alat kelengkapan jendela, bukan dari logam; alat kelengkapan peti mati, bukan dari
logam; alat kelengkapan pintu, bukan dari logam; alat peti dari kayu atau plastik, kosong; alat peti kayu, kosong; alat peti
plastik, kosong; alat untuk membantu bayi berjalan; amber kuning; angka lilin; angka plat nomor; anyaman jerami; arca
(patung-patung) dari kayu, lilin, plester atau plastik; ayunan beranda; baby bouncers [kursi]; bagian dari kayu untuk sarang
lebah; bagian furnitur; bahan lapisan laci plastik; bahan pelapis bagasi dari plastik; bak kayu; bak mandi dan gagang tangan
shower bukan logam; bak plastik; baki keyboard komputer; baki, bukan dari logam *; baling-baling cuaca, bukan dari logam;
balon iklan; bambu; bangku [furnitur]; bangku berkemah; bangku dengan satu atau dua anak tangga, bukan dari logam;
bangku gergaji [perabot]; bangku kamar mandi; bangku kecil; bangku kerja; bangku lapangan golf; bangku lipat; bangku luar;
bangku piano; bangku piknik; bangku sekolah; bangku taman; bangku taman yang terbuat logam; bangku teras; bangku untuk
bayi; bangku untuk bidang olahraga; bangku untuk digunakan dengan keyboard piano listrik; bangku wakil [furniture]; bangku
wakil [perabot] dari logam; bangku wakil [perabot], bukan dari logam; bantal; bantal air, selain untuk keperluan medis; bantal
anti-roll untuk bayi; bantal bean bag; bantal beraksen; bantal berbusa; bantal bersalin; bantal busa memori; bantal dacron;
bantal diisi dengan rambut; bantal dukungan belakang, bukan untuk tujuan medis; bantal dukungan kepala untuk bayi; bantal
dukungan leher tiup; bantal dukungan untuk digunakan di tempat duduk bayi; bantal guling; bantal hewan peliharaan; bantal
hias; bantal kasur; bantal kursi; bantal latex; bantal leher; bantal luar; bantal mandi; bantal menyusui; bantal
penopang/penyangga yang melingkari leher [bukan bantal untuk keperluan medis atau keperluan bedah]; bantal penyangga

Halaman 110 dari 1251

kepala; bantal penyangga kepala untuk dipasang pada kursi mobil anak; bantal penyangga leher; bantal perjalanan; bantal
posisi kepala untuk bayi; bantal stadion; bantal tiup; bantal udara, bukan untuk keperluan medis; bantal untuk furnitur;
bantalan; bantalan kantong tidur; bantalan kasur dipasang; bantalan kursi; bantalan terasa untuk kaki furnitur; barang
anyaman; barel, bukan dari logam; basis tempat tidur dipan; batang bambu; batang gorden; batang pakaian; batang tangga;
batang tirai untuk kamar mandi; batangan yang dibuat dari bahan yang menyerupai ambar; bathtub dan pegangan pancuran
mandi bukan logam; batu ambar; baut jangkar, bukan dari logam; baut jangkar, bukan dari logam, untuk digunakan dalam
konstruksi jembatan; baut pintu, bukan dari logam; baut, bukan dari logam; bayi guling; bayi mengganti meja; bedsteads;
benda publisitas tiup; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari kayu; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari lilin;
benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari plastik; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari plester; bentuk tubuh
seukuran manusia untuk memamerkan pakaian; berbaring kursi; berdiri adil [layar berdiri]; berdiri bagasi menjadi furnitur;
berdiri bunga ritual; berdiri pelana; bingkai bordir; bingkai cermin; bingkai foto; bingkai foto logam mulia; bingkai foto yang
terbuat dari kertas; bingkai foto yang terbuat dari kulit; bingkai foto, bukan dari logam mulia; bingkai furnitur; bingkai gambar;
bingkai tempat tidur; bingkai tempat tidur dari logam; boks berpagar portabel untuk bermain bayi/anak kecil; boks pengaman;
boks perjalanan; boks untuk bayi; boneka; boneka binatang; boneka burung; borgol plastik dalam sifat strip plastik untuk
melumpuhkan tangan individu; braket rak, bukan dari logam; brankas daging; brankas daging dari logam; brankas daging,
bukan dari logam; buah kakao kosong dari plastik; buaian; buaian berbentuk keranjang untuk bayi; buaian portabel; buaian
untuk bayi; buaian untuk jabang bayi; buluh untuk digunakan dalam reed diffusers, dijual terpisah; buluh, tidak bekerja atau
semi-bekerja; bumper buaian, selain sprei; butsudan [mezbah keluarga Budha]; byoubu [Layar partisi lipat oriental]; cabinet
[perabot]; cakar binatang; carrycots; cermin; cermin [kaca perak]; cermin [perabot]; cermin cukur; cermin dekoratif; cermin
ditingkatkan oleh lampu listrik; cermin genggam [cermin toilet]; cermin kamar mandi; cermin kompak pribadi; cermin loker;
cermin loker magnetik; cermin tangan silikon; cermin toilet; cetakan furnitur; cetakan plastik untuk membuat sabun; cetakan
plastik untuk membuat sabun untuk keperluan produksi komersial; cetakan plester untuk pengecoran bahan keramik; cetakan
untuk bingkai foto; chadansu [lemari untuk layanan teh]; cincin split, bukan dari logam, untuk kunci; cincin tirai; cincin tirai dari
logam; cincin tirai mandi; cincin tirai, bukan dari logam; coaster karpet untuk melindungi kaki furnitur; colokan [pena], bukan
dari logam; colokan untuk bak cuci, bukan dari logam atau karet; colokan untuk bak mandi dan bak cuci bukan dari logam atau
karet; colokan untuk mandi, bukan dari logam atau karet; colokan untuk pancuran, bukan dari logam atau karet; corozo;
counter [tabel]; credenzas; dasar kasur; dasar sisir untuk sarang lebah; dasar tempat tidur; daun meja; dekorasi kue dari
plastik; dekorasi plak dinding (perabotan) bukan dari tekstil; dekorasi plastik untuk bahan makanan; dekorasi plastik untuk kue;
dipan untuk bayi; dipan-dipan; dipan-dipan (divans); dispenser handuk tetap bukan dari logam; dispenser handuk, tetap, bukan
dari logam; dispenser untuk kantong limbah anjing, diperbaiki, bukan dari logam; display berdiri kardus menjadi furnitur;
display tempat pembelian [perabot]; divan dari kayu; divans; divans dari plastik; divans of reed; dock cleat, bukan dari logam;
dovecote; drum penyimpanan plastik; dudukan cermin; dudukan display dari logam; dudukan mesin, bukan dari logam;
dudukan tong, bukan dari logam; engsel jendela, bukan dari logam; engsel lantai, bukan dari logam; engsel pintu, bukan dari
logam; engsel tali, bukan dari logam; engsel, bukan dari logam; engsel, bukan dari logam, untuk pintu dan jendela;
escutcheons non-logam; etalase; etalase untuk barang dagangan; faucet, bukan dari logam, untuk tong; figur model [ornamen]
terbuat dari kayu; figur model [ornamen] terbuat dari lilin; figur model [ornamen] terbuat dari plastik; figur model [ornamen]
terbuat dari plester; figur tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; finial jendela dekoratif; furnitur anak-anak; furnitur
antik; furnitur bambu; furnitur bar; furnitur bayi; furnitur bean bag; furnitur bentwood; furnitur berlapis; furnitur dalam bentuk
kantong busa; furnitur dalam ruangan; furnitur dari bahan plastik; furnitur dari baja; furnitur dari kayu; furnitur dari kulit; furnitur
dari logam; furnitur dek; furnitur dengan isi busa tanpa rangka; furnitur kaca; furnitur kamar mandi; furnitur kamar tidur; furnitur
kamar tidur yang dibuat khusus; furnitur khusus; furnitur kolam renang; furnitur luar ruang dari plastik; furnitur luar ruang,
bukan dari logam; furnitur luar ruangan dari logam; furnitur modular; furnitur outdoor dari kayu; furnitur pembibitan; furnitur
rotan; furnitur ruang makan; furnitur ruang santai; furnitur ruang tamu; furnitur seksional; furnitur taman; furnitur taman dari
aluminium; furnitur taman dari kayu; furnitur taman dari logam; furnitur taman dari plastik; furnitur taman, bukan dari logam;
furnitur tanpa rangka, yang empuk; furnitur tempat duduk; furnitur teras; furnitur teras, bukan dari logam; furnitur terbuat dari
rotan; furnitur tiup; furnitur untuk bayi dan remaja; furnitur untuk berkemah; furnitur untuk keperluan industri; furnitur untuk
memajang barang; furnitur untuk memegang terarium dalam ruangan; furnitur untuk toko; furnitur wallpaper; furnitur yang
dapat diubah; furnitur yang terbuat dari kayu atau pengganti kayu; furnitur yang terbuat dari kayu pengganti; furnitur yang
terbuat dari pipa baja; furnitur, cermin, bingkai foto; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk,
kasur pegas/per; futon [perabot]; gabus; gabus untuk botol; gading, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; gagang mebel
dari plastik; gagang mebel, bukan dari logam; gagang pintu dari gerabah; gagang pintu dari kayu; gagang pintu dari plastik;
gagang pintu kaca; gagang pintu porselen; gagang pintu, bukan dari logam; gagang sapu, bukan dari logam; gantungan
cermin, bukan dari logam; gantungan gambar, bukan dari logam; gantungan handuk [furniture]; gantungan hias yang bisa
bergerak; gantungan jas; gantungan pakaian; gantungan pakaian bukan dari logam; gantungan selang, bukan dari logam;
gantungan tanaman, bukan dari logam; gantungan tas, bukan dari logam; gantungan untuk pakaian; gelang identifikasi dari
plastik; gelang identifikasi, bukan dari logam; gelang identifikasi, bukan dari logam, untuk rumah sakit; gelas cheval; gelas
menarik; gembok selain elektronik, bukan dari logam; gerabah menarik; gerbang anjing dari logam [perabot]; gerbang bayi;
gerbang bayi dari logam; gerbang berhenti, bukan dari logam atau karet; gerbang keselamatan, bukan dari logam, untuk bayi,
anak-anak, dan hewan peliharaan [perabot]; gerbang pengaman dari logam untuk bayi, anak-anak, dan hewan peliharaan
[perabot]; gerbong makan malam [furniture]; gerobak beroda yang secara khusus diadaptasi untuk peralatan audiovisual
[furnitur]; gerobak menara logam beroda yang khusus disesuaikan untuk komputer [perabot]; gerobak teh; gerobak untuk
komputer [perabot]; gigi binatang; guci penguburan; guling; guling berbusa; guling dacron; guling latex; gulungan gulungan,
bukan dari logam, non-mekanis, untuk selang fleksibel; gulungan kayu untuk benang, sutra, tali; gulungan selang kebun yang
dioperasikan dengan tangan, bukan dari logam; gulungan, bukan dari logam, non-mekanis, untuk selang fleksibel; hewan
model [ornamen] terbuat dari kayu; hewan model [ornamen] terbuat dari lilin; hewan model [ornamen] terbuat dari plastik;
hewan model [ornamen] terbuat dari plester; hiasan dari plastic untuk makanan; hobnail, bukan dari logam; ibu dari mutiara;
ibu dari mutiara, tidak bekerja atau setengah bekerja; induk mutiara; jangkar pengikat, bukan dari logam, untuk mengamankan
gambar ke dinding; jemuran; jemuran aluminium; jendela berhenti, bukan dari logam atau karet; jerami anyaman, kecuali
anyaman; jerami barley, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan, untuk anyaman; jerami gandum, tidak dikerjakan atau
setengah dikerjakan, untuk anyaman; jerami padi, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan, untuk anyaman; jerigen, bukan
dari logam; kabinet; kabinet berhenti, bukan dari logam; kaca aluminium (cermin); kaca bingkai; kaca cermin lembaran untuk
penggunaan umum; kaca lapis aluminium (cermin); kaca perak [cermin]; kaca untuk digunakan dalam seni framing; kait
cangkir hisap, bukan dari logam; kait gelas, bukan dari logam; kait handuk, bukan dari logam; kait menjadi item kecil dari
perangkat keras non-logam; kait pakaian, bukan dari logam; kait pintu, bukan dari logam; kait tirai; kait tirai mandi; kait topi,
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bukan dari logam; kait, bukan dari logam; kait, bukan dari logam, untuk gantungan pakaian; kaki kursi; kaki untuk furnitur;
kamidana [altar shinto rumah tangga]; kandang anggur gabus; kandang anjing; kandang portabel; kandang untuk hewan;
kandang untuk hewan peliharaan rumah tangga; kantong teh plastik kosong; kapstok-kapstok untuk pakaian dari besi; kapsul
[wadah non-logam]; kapsul kakao kosong dari plastik; kapsul kopi barley kosong dari plastik; kapsul kopi ginseng kosong dari
plastik; kapsul kopi kosong dari plastik; kapsul plastik cappuccino kosong; kapsul teh plastik kosong; kapsul waktu, bukan dari
logam; karang; karang belum jadi; karang mentah; karang, tidak dikerjakan atau semi-dikerjakan; karton telur plastik untuk
penggunaan komersial; kartu kunci plastik, tidak dikodekan dan tidak magnetik; karya seni anyaman tangan yang terbuat dari
bambu; karya seni dari kayu, lilin, plester atau plastik; karya seni dari kulit kacang; karya seni yang terbuat dari ambar; karya
seni yang terbuat dari bambu; karya seni yang terbuat dari kayu; karya seni yang terbuat dari lilin; karya seni yang terbuat dari
plastik; karya seni yang terbuat dari plester; kastor, bukan dari logam; kasur; kasur air, bukan untuk keperluan medis; kasur
berkemah; kasur berkemah tiup; kasur berpegas; kasur busa; kasur busa memori; kasur dacron; kasur dacron berper; kasur
dacron rollball berper; kasur futon; kasur jerami; kasur latex; kasur lipat; kasur pegas; kasur per busa; kasur perlatex; kasur
tiup; kasur tiup untuk digunakan saat berkemah; kasur tiup untuk penggunaan rekreasi; kasur toppers; kasur udara; kasur
udara untuk digunakan saat berkemah; kasur udara untuk penggunaan rekreasi; kasur udara, bukan untuk keperluan medis;
kasur yang terbuat dari kayu fleksibel; katrol plastik untuk kerai; katup keramik yang dioperasikan secara manual, selain dari
bagian mesin; katup pipa air dari plastik; katup plastik, selain bagian mesin; katup sudut plastik, selain bagian mesin; katup,
bukan dari logam, selain dari bagian mesin; katup, bukan dari logam, untuk wadah; kemasan wadah dari kayu atau plastik;
kerah pipa dari plastik; kerah pipa, bukan dari logam; kerah plastik untuk pipa pengikat; kerah, bukan dari logam, untuk pipa
pengikat; kerai; kerai dan tirai jendela dalam ruangan; kerai jendela dalam ruangan dari kertas; kerai untuk jendela mobil;
keran, bukan dari logam, untuk tong; keran, bukan dari logam, untuk tong bir; kerang; kerang laut; kerang tiram; kerang, tidak
dikerjakan atau setengah dikerjakan; keranjang bambu; keranjang bambu untuk keperluan industri; keranjang bayi; keranjang
belanja supermarket genggam, bukan dari logam; keranjang besar [keranjang]; keranjang dari plastik; keranjang memancing;
keranjang roti tukang roti; keranjang untuk mancing; keranjang untuk pengangkutan barang; keranjang, bukan dari logam;
kereta penyajian teh; keyboard untuk menggantung kunci; kipas angin genggam; kipas lipat genggam; kipas untuk
penggunaan pribadi, non-listrik; klakson, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; klem kabel, bukan dari logam; klem pipa
dari karet; klem pipa dari plastik; klem pipa, bukan dari logam; klem selang, bukan dari logam; klem, bukan dari logam; klip
kabel dari karet; klip kabel plastik; klip kabel, bukan dari logam; klip non-logam untuk menyegel tas; klip pipa plastik; klip pipa,
bukan dari logam; klip plastik untuk menyegel tas; klip, bukan dari logam, untuk kabel dan pipa; kombinasi kneeler dan kursi
untuk berkebun; konektor sambungan struktural, bukan dari logam; kontainer pengiriman kayu; kontainer pengiriman plastik;
konter display; konter penjualan; kotak alat dari kayu atau plastik, kosong; kotak alat dari kayu, kosong; kotak alat dari plastik,
kosong; kotak alat, bukan dari logam [perabot]; kotak alat, bukan dari logam, dijual kosong; kotak alat, bukan dari logam,
kosong; kotak bersarang; kotak bersarang untuk burung kecil; kotak bersarang untuk hewan; kotak bersarang untuk hewan
peliharaan rumah tangga; kotak dekoratif terbuat dari kayu; kotak kayu; kotak kayu atau plastik; kotak kayu dekoratif; kotak
kayu untuk keperluan kemasan industri; kotak kunci, bukan dari logam; kotak mendukung pesta plastik; kotak pegas; kotak
penyimpanan (mebel) untuk peralatan perawatan kuda; kotak penyimpanan, bukan dari logam; kotak peralatan dan troli
(bukan dari logam) (furnitur); kotak plastik; kotak plastik dekoratif; kotak sepatu; kotak surat dari kayu; kotak surat dari plastik;
kotak surat, bukan dari logam atau batu; kotak tampilan; kue toppers plastik; kuil domestik, bukan dari logam; kuku binatang;
kulit imitasi imitasi; kulit penyu; kulit penyu, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; kunci pegas non-logam; kunci plastik;
kunci sepeda, bukan dari logam; kunci, bukan dari logam, untuk kendaraan; kunci, bukan dari logam, untuk pintu; kunci, bukan
dari logam, untuk windows; kunci, selain listrik, bukan dari logam; kuning amber; kuning kuning; kursi; kursi tumpuk; kursi
[kursi]; kursi [perabot]; kursi anak TK/Paud; kursi bar; kursi bean bag; kursi belajar; kursi berjemur; kursi berlengan; kursi
bistro; kursi booster untuk anak-anak; kursi cinta; kursi dari logam; kursi dengan isi busa; kursi direktur; kursi disesuaikan
untuk bayi; kursi disesuaikan untuk digunakan oleh mereka yang memiliki kesulitan mobilitas; kursi drum; kursi duduk berroda;
kursi ergonomis untuk pijat duduk; kursi geladak; kursi geladak lipat; kursi goyang; kursi goyang untuk bayi; kursi kantor; kursi
lipat; kursi lipat stadion portabel; kursi luar; kursi makan; kursi malas; kursi mandi; kursi mandi bayi portabel untuk digunakan
di bak mandi; kursi mandi beroda; kursi mandi pancuran bukan logam; kursi mandi portabel; kursi mandi untuk bayi; kursi
memancing; kursi pantai; kursi penata rambut; kursi penyusunan; kursi piknik; kursi roda untuk di kamar mandi; kursi santai;
kursi santai untuk perawatan kosmetik; kursi taman; kursi teras; kursi tinggi; kursi tinggi untuk bayi; kursi tiup; kursi untuk anakanak; kursi untuk memancing; kursi yang dapat diatur ketinggian; kursi-kursi; kurung bingkai foto; kurung kuda gergaji, bukan
dari logam; kurung, bukan dari logam, untuk perabotan; kutub, bukan dari logam; kyogi [Makanan Jepang yang membungkus
lembaran kayu]; kyosoku [lengan bergaya Jepang]; label bagasi dari plastik; label harga plastik; label perekat plastik; label
perekat plastik kosong; label plastik; laci; laci [bagian furnitur]; laci kabinet di bawah wastafel untuk instalasi kamar mandi
[perabot]; laci menarik gerabah; laci menarik kaca; laci menarik plastik; laci menarik porselen; laci menarik, bukan dari logam;
landai plastik untuk digunakan dengan kendaraan; laras, bukan dari logam; layar [furnitur]; layar berdiri; layar koran berdiri;
layar terbuat dari buluh [furnitur]; layar terbuat dari pengganti buluh [furnitur]; layar terbuat dari pengganti buluh atau buluh
[furniture]; layar untuk perapian [furnitur]; lemari; lemari Pajangan [furnitur]; lemari [perabot]; lemari alat dari logam; lemari
arsip; lemari baju aluminium; lemari berlaci; lemari besi; lemari cermin; lemari dapur; lemari dilengkapi dengan cermin; lemari
dinding; lemari dipasang; lemari handuk; lemari indeks [furniture]; lemari kamar mandi; lemari kamar tidur; lemari kartu indeks;
lemari keamanan; lemari komputer [perabot]; lemari kunci; lemari makan; lemari obat; lemari pajangan; lemari pakaian; lemari
penyimpanan dari logam; lemari peraga perhiasan; lemari piring; lemari plastik; lemari senjata; lemari sepatu; lemari untuk
layanan teh; lemari-lemari termasuk lemari pakaian, lemari besi dan buffet; lembaran bantalan jala plastik untuk rak pelapis;
lencana, bukan dari logam, untuk kendaraan; lengan kabel non-logam; lengan penjepit bukan dari logam; liner tenggelam;
loker; lonceng angin [dekorasi]; lonceng pintu, bukan dari logam, non-listrik; mantel; matras kantong tidur untuk berkemah;
mebel; mebel dari logam untuk berkemah; mebel dari rotan; mebel tebu; meerschaum; meerschaum, tidak bekerja atau
setengah bekerja; meja; meja anak TK/Paud; meja balok kayu cacah; meja bar; meja belajar; meja berdiri; meja berlaci; meja
bistro; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari kayu; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari plastik; meja dari logam; meja
gambar; meja ganti untuk bayi; meja juru gambar; meja kantor; meja kerja; meja kerja industri; meja ketik; meja komputer;
meja kopi; meja kursi cafe; meja lipat; meja luar; meja makan; meja marmer; meja mosaik; meja pajangan [perabot]; meja
pangkuan; meja perawatan hewan peliharaan; meja pijat; meja piknik; meja portabel; meja rias; meja rias [perabot]; meja rias
dapur; meja rias tiga cermin; meja samping; meja sekolah; meja sesekali; meja taman; meja teh; meja teras; meja tulis; meja
yang dapat diatur ketinggiannya.; meja-meja termasuk meja rias, meja makan, meja tulis; melihat bangku menjadi furnitur;
melihat kuda; memantul buaian; memperluas lengan, bukan dari logam, untuk membubuhkan sekrup; memuat batang
pengukur, bukan dari logam, untuk gerbong kereta api; memuat palet, bukan dari logam; menangani palet, bukan dari logam;
menatap bola; menggaruk posting untuk kucing; mengubah tikar bayi; mengubah tikar bayi portabel; mirror [mencari
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kacamata]; mobil model skala [ornamen] dari kayu; mobil model skala [ornamen] dari plastik; mobil model skala [ornamen] dari
plester; mobil model skala [ornamen] lilin; model [ornamen] dari tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; model
[ornamen] terbuat dari kayu; model [ornamen] terbuat dari lilin; model [ornamen] terbuat dari plastik; model [ornamen] terbuat
dari plester; model kendaraan [ornamen] terbuat dari kayu; model kendaraan [ornamen] terbuat dari lilin; model kendaraan
[ornamen] terbuat dari plastik; model kendaraan [ornamen] terbuat dari plester; model mobil [ornamen] terbuat dari kayu;
model mobil [ornamen] terbuat dari lilin; model mobil [ornamen] terbuat dari plastik; model mobil [ornamen] terbuat dari plester;
model mobil miniatur [ornamen] dari kayu; model mobil miniatur [ornamen] dari plastik; model mobil miniatur [ornamen] dari
plester; model mobil miniatur [ornamen] lilin; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari kayu; model pesawat terbang
[ornamen] terbuat dari lilin; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari plastik; model pesawat terbang [ornamen] terbuat
dari plester; model skala [ornamen] dari kayu; model skala [ornamen] dari plastik; model skala [ornamen] dari plester; model
skala [ornamen] dari tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; model skala [ornamen] lilin; mural dari kayu, lilin, plester
atau plastik; nightstands; nomor rumah, bukan dari logam, tidak bercahaya; obeng, bukan dari logam; onigaya hay [bahan
mentah atau sebagian dikerjakan]; ornamen [patung] terbuat dari kayu; ornamen [patung] terbuat dari lilin; ornamen [patung]
terbuat dari plastik; ornamen [patung] terbuat dari plester; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari kayu; ornamen dalam
bentuk mini yang terbuat dari lilin; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari plester; ornamen dalam bentuk miniatur yang
terbuat dari plastik; ornamen liburan dari kayu, selain ornamen pohon; ornamen liburan dari plastik, selain ornamen pohon;
ornamen pesta dari plastik; ornamen tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu, selain hiasan pohon Natal; ornamen yang
terbuat dari plastik; paket hadiah hiasan yang terbuat dari plastik; paku keling, bukan dari logam; paku rak untuk peralatan
berkuda; palang pintu, bukan dari logam; palet pengangkut, bukan dari logam; palet, bukan dari logam; palung, bukan dari
logam, untuk mencampur mortar; panel furnitur; panel kayu dekoratif [furnitur]; papan buletin; papan direktori; papan display;
papan kayu; papan kayu atau plastik; papan kayu tegak; papan merek dari kayu atau plastik; papan nama bukan dari logam;
papan nama dari plastik; papan nama plastik; papan pin gabus [papan pemberitahuan]; papan presentasi; papan rak untuk
mesin tik; papan skor untuk olahraga, selain mekanik atau listrik; partisi berdiri bebas [furnitur]; partisi furnitur; partisi furnitur
dari kayu; partisi kantor berdiri bebas [perabot]; partisi kantor bergerak [furniture]; pasak [pin], bukan dari logam; pasak kebun,
bukan dari logam; pasak sepatu dan pasak sepatu, bukan dari logam; pasak sepatu, bukan dari logam; pasak tenda, bukan
dari logam; patio furniture dari kayu; patio furniture dari logam; patio furniture dari plastik; patung ambar; patung desktop yang
terbuat dari tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; patung gading; patung kayu; patung kayu, lilin, plester atau plastik;
patung lilin; patung religi dari kayu, lilin, plester atau plastik; patung resin; patung tulang; patung tulang atau gading; patung
yang terbuat dari plastik; patung, patung dan karya seni atau kayu, lilin, plester atau plastik; patung-patung [patung] dari tulang
atau gading; patung-patung dari kayu, lilin, plester atau plastik; patung-patung kayu; patung-patung lilin; patung-patung plastik;
patung-patung plester; patung-patung resin cor dingin; patung-patung tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; patungpatung yang terbuat dari plester; pegangan bak mandi, bukan terbuat dari logam; pegangan bathtub, bukan dari logam;
pegangan jendela dari kayu; pegangan jendela dari plastik; pegangan jendela dari porselen; pegangan jendela, bukan dari
logam; pegangan kamar mandi, bukan dari logam; pegangan shower kamar mandi bukan dari logam; pegas pintu non-logam;
pegas pintu, bukan dari logam, bukan listrik; pegas tempat tidur dari bahan non-logam; pegas terutama terbuat dari plastik;
pegas untuk mesin cuci (plastik); pelampung, bukan dari logam; pelari, bukan dari logam, untuk pintu; pelari, bukan dari
logam, untuk pintu geser; pelari, bukan dari logam, untuk windows; pelat identitas, bukan dari logam; pelat jari, bukan dari
logam; pelat nama pintu, bukan dari logam; pelat nomor balap sepeda, bukan dari logam; pelat nomor non-logam; pelat pintu,
bukan dari logam; pelindung bumper untuk boks bayi; pelindung bumper untuk dipan, selain sprei; pelindung bumper untuk
perabotan; pelindung pohon, bukan dari logam; pemasangan sikat; pembagi laci; pembagi ruang; pemegang cetak biru
[furnitur]; pemegang gabus anggur; pemegang gorden, bukan dari bahan tekstil; pemegang kayu untuk papan nama;
pemegang plastik untuk papan nama; pemegang tiket pergantian plastik bening; pemirsa pintu, bukan dari logam [tidak
diperbesar]; penahan buku; penanda tanaman dari kayu; penanda tanaman plastik; penangkap mimpi [dekorasi]; pengencang
berulir, bukan dari logam; pengencang jendela, bukan dari logam; pengencang pintu, bukan dari logam; pengencang
selempang, bukan dari logam, untuk windows; pengetuk pintu, bukan dari logam; pengikat gorden; pengiriman dan kotak
penyimpanan plastik; penunjang buku; penutup botol, bukan dari logam; penutup furnitur dari kain; penutup furnitur yang
dipasang, bukan dari kain; penutup furnitur yang terpasang; penutup pakaian [penyimpanan]; penutup pintu, bukan dari logam,
non-listrik; penutup plastik untuk klem selang logam; penutup plastik untuk wadah; penutup rel boks dipasang; penutup tas,
bukan dari logam; penutup untuk wadah, bukan dari logam, atau dari kertas; penutup, bukan dari logam, untuk wadah;
penyelenggara laci; perabot dapur yang dibuat khusus; perabot komputer; perabot pantai; perabot rak bagasi; perabot rumah
tangga; perabot sekolah; perabot-perabot rumah dari kayu, gabus, rumput, buluh rotan, tanduk, tulang, gading, baleln, kulit
kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat, magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik; perabotan; perabotan
dapur; perabotan kantor; perisai plastik fleksibel untuk menahan percikan sembari membilas popok kotor; perlengkapan
tempat tidur, bukan dari logam; peti; peti alat, bukan dari logam [perabot]; peti alat, bukan dari logam, kosong; peti furnitur; peti
kayu; peti kayu atau plastik; peti kesayangan; peti laci; peti mati; peti mati [peti mati]; peti mati kayu; peti mati paus; peti mati
pemakaman; peti mati penguburan; peti nagamochi; peti plastik; peti untuk mainan; peti, bukan dari logam; piala kayu, gabus,
alang-alang, tebu, anyaman, tanduk, tulang, gading, tulang ikan paus, kulit, kuning, bunda mutiara, meerschaum atau dari
plastik; piala kolom kayu, gabus, buluh, tebu, anyaman, tanduk, tulang, gading, tulang ikan, kulit, kuning, bunda mutiara,
meerschaum atau dari plastik; piala plastik; pijakan kaki; pijakan untuk bunga [furnitur]; pin pasak, bukan dari logam; pintu
berhenti dari kayu; pintu berhenti dari plastik; pintu berhenti, bukan dari logam atau karet; pintu lemari menangkap, bukan dari
logam; pintu untuk furnitur; piring ambroid; pita identifikasi, bukan dari logam, untuk sistem pengumpulan darah; pita kayu; plak
dari tulang, gading, plastik, lilin atau kayu; plak dinding dari tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; plak dinding terbuat
dari plastik atau kayu; plakat dari kayu atau plastik; plakat kayu; plakat plastik; plat bentuk L dan plat kenegaraan bukan dari
logam; plat nomor baru dari plastik; plat registrasi kendaraan, bukan dari logam; plat registrasi, bukan dari logam; platform
ganti bayi yang terpasang di dinding; playhouses untuk hewan peliharaan; playpens untuk bayi; podium; polong cappuccino
kosong dari plastik; polong kopi barley kosong dari plastik; polong kopi ginseng kosong dari plastik; polong kopi plastik kosong;
pondok, bukan dari logam; ponsel [dekorasi]; porselen menarik; potongan tepi kayu atau plastik untuk penggunaan dengan
perabotan; prasmanan; produk anyaman rotan; puntung air, bukan dari logam; pusat hiburan [furnitur]; rak; rak [perabot]; rak
alat berdiri sendiri; rak alat yang dipasang di dinding; rak anggur; rak anggur [perabot]; rak anggur [perabot] bukan dari logam;
rak anggur [perabot] dari logam; rak anggur modular yang terpasang di dinding; rak biliar; rak botol; rak buku; rak dari logam;
rak dasi; rak display papan selancar; rak furnitur; rak handuk berdiri bebas [furnitur]; rak kaca; rak kayu [perabot]; rak
kelelawar softball; rak kertas [perabot]; rak kimono; rak konsinyasi [perabot]; rak lipat; rak logam [perabot]; rak majalah; rak
makanan ternak; rak mantel; rak miring; rak modular [perabot]; rak pajangan; rak pakaian [perabot]; rak pancing; rak pelana;
rak penyimpanan; rak penyimpanan untuk barbel; rak penyimpanan untuk beban olahraga; rak penyimpanan untuk
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kayu bakar; rak penyimpanan untuk menahan tikar kendaraan; rak penyimpanan untuk menyimpan karya seni; rak
penyimpanan untuk papan selancar; rak penyimpanan untuk peralatan atletik; rak penyimpanan untuk peralatan kebugaran
fisik; rak penyimpanan untuk peralatan olahraga air; rak penyimpanan untuk peralatan pelatihan atletik; rak penyimpanan
untuk peralatan ski dan olahraga; rak penyimpanan untuk senjata paintball; rak perabot untuk penyimpanan cd; rak
perpustakaan; rak piring; rak pistol yang terpasang di dinding; rak senjata; rak sepatu; rak tanaman; rak tongkat baseball; rak
tongkat baseball dan softball; rak topi dari logam; rak untuk buku; rak untuk lemari arsip; rak untuk menyimpan panci dan
wajan; rak untuk penyimpanan; rak, bukan dari logam; rak-rak termasuk rak pakaian, rak sepatu, rak piring; rak-rak terrasuk
rak pakaian, rak sepatu, rak piring; rambu-rambu bukan dari logam; ranjang; ranjang kayu; ranjang logam; ranjang untuk
memijat; rantai, bukan dari logam; rel bathtub, bukan dari logam; rel pakaian; rel tempat tidur; rel tirai; rel tirai mandi; ring
plastik (bagian mesin cuci); roda chocks, bukan dari logam; rol gorden; rol plastik untuk pintu garasi; rol, bukan dari logam,
untuk pintu; rol, bukan dari logam, untuk windows; rotan; rotan, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; rumah burung;
rumah tangga cor batu dan furnitur taman; rusa jantan; salib kayu, lilin, plester atau plastik, selain perhiasan; sandaran;
sandaran kepala [perabot]; sandaran kepala untuk tempat tidur; sandaran punggung portabel untuk digunakan dengan kursi;
sandaran tangan untuk furnitur; sandaran tempat tidur; sangkutan jas bukan dari logam; sarang lebah; sekrup atas, bukan dari
logam, untuk botol; sekrup pengikat, bukan dari logam, untuk kabel; sekrup, bukan dari logam; selimut untuk pakaian [lemari
pakaian]; selubung botol dari kayu; settees; shikibuton [kasur jepang]; shims, bukan dari logam; singkatan dari mesin hitung;
sisipan plastik [baki] untuk kotak alat; sisipan plastik dipasang untuk digunakan sebagai pelapis wadah; sisipan plastik untuk
digunakan sebagai pelapis wadah; sisipan plastik untuk inti kertas digunakan untuk memfasilitasi gulungan gulungan; slider
furnitur non-logam; sofa; sofa bambu; sofa buluh; sofa dari kayu; sofa luar ruangan; sofa plastik; sofa rotan; sofa taman; sofa
yang bisa diperpanjang; spidol kuburan plastik; stan khusus diadaptasi untuk memegang klub golf [furnitur]; stan tampilan;
stand display kostum; staybolts, bukan dari logam; strip borgol plastik; sumbat blanking, bukan dari logam; sumbat botol,
bukan dari kaca, logam atau karet; sumbat gabus; sumbat gabus atau gabus tiruan; sumbat gabus tiruan; sumbat kayu untuk
wadah kemasan industri; sumbat, bukan dari kaca, logam atau karet; tab indicia dari plastik; tabel akhir; tabel drop-leaf; tabel
kartu; tabel konsol; tabel trestle; table centrepieces [ornamen] terbuat dari lilin; table centrepieces [ornamen] terbuat dari
plester; tabung non-logam untuk gas atau cairan tekan, dijual kosong; tabung pemeras plastik, kosong; tabung plastik; tabung
plastik yang bisa dilipat; tag tas golf dari plastik; tag telinga dari plastik untuk ternak; talenan [tabel]; tambatan pelampung,
bukan dari logam; tampilan tabel; tanaman merambat, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan, untuk anyaman; tanda-tanda
plastik tiup; tanduk; tanduk buatan; tanduk hewan; tanduk tidak dikerjakan atau semi-bekerja; tangga [tangga], bukan dari
logam; tangga dari kayu atau plastik; tangga naik mobil, bukan dari logam, untuk penumpang; tangga, bukan dari logam;
tangga, bukan dari logam, untuk perpustakaan; tangki air atas; tangki air bawah; tangki air dari plastik untuk keperluan industri;
tangki air dari plastik untuk keperluan pertanian; tangki air dari plastik untuk keperluan rumah tangga; tangki air hujan, bukan
dari logam atau dari batu; tangki air industri, bukan dari logam atau dari batu; tangki air plastik; tangki air untuk keperluan
rumah tangga, bukan dari logam atau dari batu; tangki penampungan air besar; tangki penyimpanan air, bukan dari logam
atau dari batu; tangki penyimpanan cairan [kontainer] terbuat dari bahan non-logam; tangki penyimpanan cairan plastik; tangki
penyimpanan cairan, bukan dari logam atau dari batu; tangki penyimpanan gas, bukan dari logam atau dari batu; tangki
penyimpanan kayu; tangki penyimpanan plastik; tangki penyimpanan, bukan dari logam atau dari batu; tank, bukan dari logam
atau dari batu; tarikan batu; tarikan batu untuk lemari, laci dan perabot; tarikan keramik; tarikan keramik untuk furnitur; tarikan
keramik untuk laci; tarikan keramik untuk lemari; tarikan keramik untuk lemari, laci dan perabot; tarikan laci dari gelas,
porselen atau gerabah; tarikan laci dari plastik atau kayu, gabus, buluh, tebu, anyaman, tanduk, gading, tulang ikan, kulit,
amber, ibu dari mutiara, meerschaum dan pengganti untuk semua bahan ini; tarikan, bukan dari logam; taruhannya, bukan
dari logam, untuk tanaman atau pohon; tatakan meja / talenan yang digunakan dalam furnitur; tegakan tanaman; telur plastik
Paskah yang dicetak; tempat cuci tangan; tempat duduk dan tempat tidur untuk bayi yang dapat dinaik-turunkan serta dapat
berayun-ayun yang dilengkapi mainan gantung; tempat duduk tambahan diletakkan di atas kursi; tempat membawa hewan
peliharaan untuk hewan kecil
(selain kandang); tempat pemeliharaan untuk hewan kecil; tempat penyimpanan air, bukan dari logam; tempat penyimpanan
tujuan umum, bukan dari logam; tempat penyimpanan, bukan dari logam; tempat sampah, bukan dari logam; tempat tidur;
tempat tidur anjing; tempat tidur bayi; tempat tidur bean bag; tempat tidur bulu [toppers kasur]; tempat tidur dengan ruang
penyimpanan; tempat tidur diangkut; tempat tidur dipan; tempat tidur dipan menggabungkan ruang penyimpanan; tempat tidur
hewan; tempat tidur hewan peliharaan tiup; tempat tidur kapsul; tempat tidur kayu; tempat tidur kucing; tempat tidur kursi;
tempat tidur lipat; tempat tidur menggabungkan basis dipan; tempat tidur pantai; tempat tidur portabel; tempat tidur portabel
untuk anak-anak; tempat tidur portabel untuk hewan peliharaan; tempat tidur rumah sakit; tempat tidur sofa; tempat tidur
susun; tempat tidur terbuka; tempat tidur udara, bukan untuk tujuan medis; tempat tidur untuk anak-anak; tempat tidur untuk
bayi; tempat tidur untuk hewan; tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga; tempat tidur, kecuali linen; tepi jerami; tepi
plastik untuk perabotan; tetap baut, bukan dari logam; tiang bahu [kuk]; tiang bendera genggam, bukan dari logam; tiang
bukan dari logam; tiang tenda, bukan dari logam; tikar atau penutup yang bisa dilepas untuk wastafel; tikar kantong tidur; tikar
tidur; tikar tidur siang [bantal atau kasur]; tikar tidur untuk berkemah; tikar tidur untuk digunakan oleh anak-anak; tikar untuk
playpens bayi; tirai (perabot); tirai bambu; tirai buluh, rotan atau bambu [sudare]; tirai dalam ruangan; tirai indoor berpalang
untuk windows; tirai indoor bilah; tirai indoor dari tekstil; tirai jendela; tirai jendela (interior); tirai jendela dalam ruangan; tirai
jendela dalam ruangan (bernuansa); tirai jendela dalam ruangan [perabot]; tirai jendela dalam ruangan dari kertas; tirai jendela
dalam ruangan dari logam; tirai jendela dalam ruangan dari tekstil; tirai jendela dalam ruangan terbuat dari logam; tirai jendela
dari kain; tirai jendela dari tekstil; tirai jendela indoor dari anyaman kayu; tirai manik-manik untuk dekorasi; tirai venesia; tirai
venesia interior; tirai venesia internal; tiriskan perangkap [katup] dari plastik; tokoh terbuat dari rotan; tombol kaca; tombol
keramik; tombol-tombol kayu; tombol-tombol plastik; tombol-tombol porselen; tong kayu; tong kayu untuk menuang anggur;
tong, bukan dari logam; tongkat kayu; tongkat sepatu, bukan dari logam; tongkat untuk digunakan dalam reed diffusers, dijual
terpisah; topi berdiri; toppers kasur dipasang; trestles [perabot]; trestles untuk digunakan sebagai dukungan tabel; trestles,
bukan dari logam, untuk meja pendukung; trim jendela, bukan dari logam; trim laci, bukan dari logam; trim pintu, bukan dari
logam; troli [perabot]; tsuitate [Partisi berdiri panel tunggal Oriental]; tulang hewan, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan;
tulang punggung; tulang tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; tulang, tanduk, gading, tulang ikan paus atau induk
mutiara yang belum di olah dan semi diolah; tulang, tanduk, tulang paus atau tulang mutiara yang belum dikerjakan atau
belum dikerjakan; tumpuan kaki; tumpuan kaki empuk atau kursi rendah tanpa punggung; tutup botol, bukan dari logam; tutup
kayu untuk wadah kemasan industri; tutup penyegelan, bukan dari logam; tutup plastik; tutup sumbat plastik untuk wadah
kemasan industri; ubin cermin; ukiran kayu; ukiran tulang; undangan cetak terbuat dari akrilik; unit dinding [furnitur]; unit laci;
unit lantai kardus untuk memajang barang dagangan; unit panel yang berdiri bebas untuk pameran, display dan partisi; unit
panel yang dipasang di dinding untuk pameran, tampilan, dan partisi; unit rak; wadah apung, bukan dari logam; wadah bambu
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anyaman tangan untuk penyimpanan; wadah bambu anyaman tangan untuk penyimpanan atau transportasi; wadah bambu
anyaman tangan untuk transportasi; wadah drainase minyak, bukan dari logam; wadah kemasan dari plastik; wadah obat
plastik untuk penggunaan komersial; wadah pengemasan industri dari bambu; wadah pengemasan industri dari kayu; wadah
pengemasan kayu; wadah penyimpanan plastik untuk kegunaan komersial atau industri; wadah penyimpanan plastik untuk
penggunaan komersial atau industri; wadah penyimpanan tujuan umum, bukan dari logam; wadah penyimpanan yang bisa
dilipat, bukan dari logam; wadah penyimpanan, bukan dari logam; wadah transportasi dan penyimpanan untuk aromatik,
bukan dari logam atau dari batu; wadah, bukan dari logam [penyimpanan, transportasi]; wadah, bukan dari logam untuk
penyimpanan atau transportasi; wadah, bukan dari logam, untuk bahan bakar cair; wadah, bukan dari logam, untuk disimpan
atau diangkut; wadah, bukan dari logam, untuk menyimpan beras; wadah, bukan dari logam, untuk penggunaan komersial;
wadah, bukan dari logam, untuk transportasi; waduk air hujan, bukan dari logam atau dari batu; wazukue [meja rendah
bergaya Jepang]; whalebone tidak dikerjakan atau semi-dikerjakan; whalebone yang tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan
atau ibu dari mutiara; whalebone, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; workstation komputer [furnitur]; workstation
memiliki permukaan kerja multi guna untuk digunakan dalam berbagai bidang; yo [kasur tradisional Korea]; zabuton [bantal
lantai Jepang]; zaisu [Kursi bergaya Jepang]; zataku [meja rendah gaya Jepang]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
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Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021070646
: 18/10/2021 17:31:14
:
: IJEK WIDYAKRISNADI

540 Etiket

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FORHOM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat
: 20
: ===Gantungan pakaian bukan dari logam; Tirai jendela dalam ruangan [bernuansa] [furnitur]; bantalan terasa untuk kaki
furnitur; gantungan pakaian; gantungan tas, bukan dari logam; gantungan untuk pakaian; kait tirai mandi; kait, bukan dari
logam; kait, bukan dari logam, untuk gantungan pakaian; pengencang jendela, bukan dari logam; tirai bambu; tirai jendela
dalam ruangan; tirai jendela dari kain; tirai jendela dari tekstil; tirai venesia; tirai venesia internal===
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Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021070647
: 18/10/2021 17:35:40
:
: PT TELEMEDIA KOMUNIKASI PRATAMA

540 Etiket

: Ruko CBP Galuh Blok D Nomor: 6C RT. 000 R, Sukaharja, Telukjambe Timur, Kab.
Karawang, Jawa Barat., Kabupaten Karawang, Jawa Barat
: Patricia Ann Winarta B.A., S.H., M.H.,
: Winarta IP Practice Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia) Boulevard Bukit
Gading Raya Blok A 16-17 Kelapa Gading Permai
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: V1berL1nK + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 9
: ===alat ukur; konektor listrik dan elektronik, skrup, kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok, dan adaptor untuk digunakan
dengan komputer, telepon seluler, komputer genggam, periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler,
perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone , headphone, pemutar dan perekam
audio dan video, televisi, dan set top box; mesin dan peralatan telekomunikasi; peralatan telekomunikasi; peralatan
telekomunikasi digital; peralatan telekomunikasi listrik; peralatan telekomunikasi portabel; peralatan telekomunikasi untuk
digunakan dengan sinyal digital dan analog; peralatan telekomunikasi untuk digunakan di mobil; perangkat dan peralatan
telekomunikasi; perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik
melalui jaringan komputer global; perangkat lunak komputer untuk mengotomatisasi pergudangan data; program dan
perangkat lunak komputer; program komputer dan perangkat lunak komputer untuk perdagangan efek elektronik; program
komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar yang digunakan untuk telepon seluler; program komputer disimpan
dalam bentuk digital; program komputer untuk mengakses dan menggunakan Internet; program komputer untuk
menghubungkan jarak jauh ke komputer atau jaringan komputer; program komputer untuk perdagangan elektronik mata uang
virtual; program komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; program komputer yang digunakan untuk sistem cash
register elektronik; program komputer, dapat diunduh; program sistem operasi jaringan; sistem komunikasi dua arah
nirkabel===
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Nama Pemohon
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: 18/10/2021 17:38:08
:
: PT TELEMEDIA KOMUNIKASI PRATAMA

540 Etiket

: Ruko CBP Galuh Blok D Nomor: 6C RT. 000 R, Sukaharja, Telukjambe Timur, Kab.
Karawang, Jawa Barat., Kabupaten Karawang, Jawa Barat
: Patricia Ann Winarta B.A., S.H., M.H.,
: Winarta IP Practice Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia) Boulevard Bukit
Gading Raya Blok A 16-17 Kelapa Gading Permai

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: V1berL1nK + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 35
: ===Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan
peralatan telekomunikasi; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir;
Layanan pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya),
memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan
melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat atau melalui media elektronik seperti melalui toko online,
situs web atau belanja melalui program televisi; Layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan telekomunikasi
atau mesin, peralatan; jasa grosir yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; jasa penjualan alat teknik;
layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan ritel yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; layanan
toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan dekorasi
meriah; layanan toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan
toko grosir online yang menampilkan persiapan pewangi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan dekorasi meriah;
layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman; mengatur transaksi komersial,
untuk orang lain, melalui toko online; penjualan eceran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan
spareparts kendaraan bermotor; showroom penjualan kendaraan bermotor===
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:
: IJEK WIDYAKRISNADI

540 Etiket

: Jl. Kokosan No. 10 RT. 002 RW. 001, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510
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:
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat
: 21
: ===Kain untuk membersihkan lantai; Tatakan gelas, bukan dari kertas; cincin serbet; cincin serbet dari logam mulia; cincin
serbet, bukan dari logam mulia; kain lap piring; kain penutup peralatan rumah tangga dan dapur; pemegang serbet dari logam
mulia; pemegang serbet meja; pemegang serbet, bukan dari logam mulia; serbet untuk mencuci piring; taplak meja dari
bambu; taplak meja dari karet; taplak meja dari kayu; taplak meja dari kulit; taplak meja dari logam; taplak meja dari logam
biasa; taplak meja dari logam mulia; taplak meja, bukan dari kertas atau tekstil; tempat serbet===
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: Ruko CBP Galuh Blok D Nomor: 6C RT. 000 R, Sukaharja, Telukjambe Timur, Kab.
Karawang, Jawa Barat., Kabupaten Karawang, Jawa Barat
: Patricia Ann Winarta B.A., S.H., M.H.,
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa
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: V1berL1nK + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan
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Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 36
: ===Evaluasi keuangan, yaitu evaluasi keuangan kendaraan mobilitas (termasuk kendaraan darat, air dan udara) dan / atau
produk yang menggunakan teknologi Internet of Things (IoT), dilengkapi dengan unit-unit di dalam perusahaan perangkat
telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi berdasarkan situasi penggunaan; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan
untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri IT dan Telekomunikasi; jasa informasi,
konsultasi dan saran yang berkaitan dengan penerbitan kartu panggilan telekomunikasi prabayar; pemrosesan transaksi
keuangan secara daring melalui database komputer atau melalui jaringan informasi global atau melalui telekomunikasi atau
perangkat seluler atau pada titik penjualan; penerbitan kartu panggilan telekomunikasi prabayar; sewa-beli peralatan
telekomunikasi; transfer dana elektronik melalui jaringan telekomunikasi===
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: Hijau, kuning dan putih
: 29
: ===Air kaldu yang dipadatkan; Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Hidangan yang dimasak berbahan dasar
sayuran, kentang, buah-buahan, daging, unggas, ikan, dan makanan laut; Jeli; Jeli, selai, kolak (compotes); Kaldu pati ayam
yang dapat diminum; Keripik talas; Konsentrat kaldu; Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; Makanan ringan
rumput laut goreng; Makanan yang mengandung kacang yang telah dimasak, kacang yang telah dikeringkan, atau kacang
kedelai; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Minuman
buah atau sayuran terdiri terutama dari produk susu; Minuman terdiri terutama dari susu atau produk susu; Minuman-minuman
berbahan dasar susu mengandung teh; Minyak argan; Sediaan bawang merah; Soto; Susu UHT; Susu dan produk susu,
termasuk minuman berbahan dasar susu, susu UHT, susu bubuk, dan produk susu yang diperkaya dengan tambahan nutrisi,
vitamin dan/atau mineral; Susu yang mengandung rasa; Tahu; Telur; air kaldu; bahan makanan siap saji yang terutama
terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau
dimasak; bahan pengganti susu; bawang goreng; bawang merah, diawetkan; bawang putih olahan; buah dan sayuran beku;
buah dan sayuran kaleng; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah-buahan yang
dimasak; buah-buahan, dikeringkan; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah kering dan kacang olahan; campuran
makanan ringan yang terdiri dari buah-buahan olahan, kacang olahan atau kismis; campuran makanan ringan yang terdiri dari
kacang wasabi, kacang olahan, buah atau kismis kering; cold cuts (daging); daging, ikan, unggas dan binatang buruan;
ekstrak daging; ekstrak rumput laut untuk makanan; fondue (keju melted) berbahan dasar minyak; gelatin; ghee (minyak
samin); jamur, diawetkan; jamur, diolah; jamur, kering; jus daging; kacang diberi bumbu; kacang mede, diolah; kacang, diolah;
kaldu; kaldu ayam; keju; kelp (rumput laut), diolahan; kentang tumbuk instan; keripik apel; keripik buah; keripik ikan; keripik
kedelai; keripik kentang; keripik kumara (kentang manis); keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik udang;
konnyaku (jeli yang dikeringkan yang terbuat dari ujung akar-akaran yang dibumbui); kuaci; lemak kelapa; lemak yang bisa
dimakan; makanan batangan berbahan dasar buah, kacang dan sayuran; makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan
utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan berbahan dasar buah probiotik kering; makanan ringan berbahan
dasar kacang probiotik; makanan ringan berbahan dasar kedelai probiotik; makanan ringan berbahan dasar probiotik;
makanan ringan berbahan dasar probiotik almond; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang; makanan ringan dan
keripik berbahan dasar kedelai; makanan ringan dan keripik berbahan dasar sayuran; makanan ringan manisan buah;
makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran
atau kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan
ringan daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacangkacangan dan olesan, saus, keju; minuman berbahan dasar susu beras; minuman berbahan dasar susu dengan toping : boba,
pearl, jelly; minyak almond; minyak dan lemak untuk makanan; minyak nabati; persediaan daging sapi; produk susu; saus
buah; sayuran, dikeringkan; sayuran, dimasak; sediaan Ikan; selai; sup; susu bubuk*; susu kacang; susu non-dairi dan susu
bubuk, yaitu susu bubuk berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; susu,
keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; tempe [kedelai fermentasi]; yogurt tanpa lemak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021070652
: 18/10/2021 17:45:45
:
: PT TELEMEDIA KOMUNIKASI PRATAMA

Alamat Pemohon

: Ruko CBP Galuh Blok D Nomor: 6C RT. 000 R, Sukaharja, Telukjambe Timur, Kab.

740

540 Etiket

Halaman 117 dari 1251

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Karawang, Jawa Barat., Kabupaten Karawang, Jawa Barat
: Patricia Ann Winarta B.A., S.H., M.H.,
: Winarta IP Practice Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia) Boulevard Bukit
Gading Raya Blok A 16-17 Kelapa Gading Permai

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: V1berL1nK + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 37
: ===Jasa merakit rangkaian suku cadang Kendaraan; Pemasangan peralatan telekomunikasi nirkabel dan jaringan area lokal
nirkabel; jasa instalasi, pemeliharaan dan perbaikan; jasa pemasangan instalasi, pemeliharaan, dan perbaikan mesin dan
peralatan kantor; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan
telekomunikasi; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan telekomunikasi; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan
peralatan telekomunikasi; perbaikan dan pemeliharaan peralatan telekomunikasi, selain pesawat telepon, penerima radio dan
penerima televisi; perbaikan mesin dan peralatan telekomunikasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021070653
: 18/10/2021 17:48:39
:
: IJEK WIDYAKRISNADI

540 Etiket

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FORHOM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat
: 24
: ===Handuk; Handuk dari tekstil digunakan untuk pembersihan; Handuk terbuat dari bahan tekstil; Serbet; Topo (Kain Lap);
handuk mandi; handuk anak-anak; handuk bukan tenunan; handuk dapur dari tekstil; handuk dari tekstil; handuk golf; handuk
isolasi dingin untuk olahraga; handuk kamar mandi dari tekstil; handuk katun; handuk mandi; handuk mandi besar; handuk
microfiber; handuk microfiber penyerap kelembaban; handuk microfiber penyerap kelembaban untuk digunakan mandi;
handuk muka dari kapas; handuk muka dari tekstil; handuk pantai; handuk penutup handuk; handuk tangan dari kapas;
handuk tangan dari tekstil; handuk untuk pencuci piring; kain dapur; kain lap untuk mandi; kain lapisan untuk sepatu; kain
untuk alas kaki; kasa nyamuk dari kain; pemegang tirai dari bahan tekstil; serbet dari tekstil; serbet kain; serbet meja dari
tekstil; table runner dari plastik menjadi pengganti tekstil; tirai dari plastik; tirai dari tekstil; tirai mandi; tirai shower dari tekstil
atau plastik; tirai tekstil atau plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021070654
: 18/10/2021 17:49:25
:
: PT. Officium Nobile Indolaw

540 Etiket

: Sampoerna Strategic Square, South Tower, Penthouse 32, Jalan Jenderal Sudirman
Kav. 45-46, Karet Semanggi , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Ibrahim S.H., C.L.A., C.L.I.
: Sampoerna Strategic Square, South Tower, Penthouse 32 Jalan Jenderal Sudirman
Kav-45-48 Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: e-Lawyer
: hanya sebuah penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 9
: ===Perangkat lunak aplikasi untuk komputer tablet; Perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan; Perangkat lunak
komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi pengguna.; Perangkat lunak komputer pengenalan
pola; Perangkat lunak komputer untuk manajemen jaringan.; Perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan;
Perangkat lunak komputer untuk pendidikan; Perangkat lunak komputer untuk penggalian data; Perangkat lunak komputer
untuk sistem akuntansi; Perangkat lunak komputer, yakni perangkat lunak sistem operasi; Perangkat lunak untuk komputer;

Halaman 118 dari 1251

Piranti lunak dan aplikasi komputer yang menyediakan analisis perilaku pengguna, forensik keamanan, manajemen risiko,
pencegahan kehilangan data, perlindungan data cloud/awan, tata kelola data, pemantauan kepatuhan, manajemen hak data,
keamanan data, dan penyimpanan yang aman serta akses ke data, file, dan media; Piranti lunak komputer yang menyediakan
pemantauan, analisis, audit, manajemen, deteksi, klasifikasi, perlindungan, laporan, dan keamanan informasi serta data
sensitif yang terletak di lingkungan komputasi awan untuk aplikasi komputer dan seluler, platform komputer dan seluler, serta
antarmuka pengguna yang terkait dengannya; Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen bisnis; Webinar yang dapat
diunduh di bidang manajemen proyek; Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen strategis; komputer untuk
digunakan dalam manajemen data; perangkat keras dan lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk menghubungkan, membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengendalikan,
mengoperasikan, virtualisasi, mengoptimalkan, mengkonfigurasi, menyebarkan, memelihara, mengakses dan mengatasi
masalah protokol manajemen router, infrastruktur jaringan, dan jaringan area lokal, luas, dan global; perangkat lunak aplikasi
komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler; perangkat lunak grafik komputer; perangkat lunak
komputer; perangkat lunak komputer interaktif; perangkat lunak komputer pendidikan; perangkat lunak komputer untuk
keperluan bisnis; perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat lunak komputer untuk manajemen
jaringan komputer; perangkat lunak komputer untuk manajemen proyek; perangkat lunak komputer untuk membuat pola
digital; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan gambar; perangkat
lunak komputer untuk pengembangan, penyebaran, dan manajemen sistem komputer dan aplikasi.; perangkat lunak komputer
untuk pengolah kata; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang diunduh dari Internet;
perangkat lunak komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan perangkat lunak aplikasi seluler untuk
digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video; perangkat lunak manajemen dokumen;
perangkat lunak musik komputer untuk perangkat komunikasi; perangkat lunak permainan komputer, dapat diunduh;
perangkat lunak untuk aplikasi komputer; perangkat lunak untuk telepon komputer; piranti lunak untuk manajemen database;
platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; produk perangkat lunak
komputer; program komputer untuk manajemen dokumen; publikasi elektronik, termasuk bahan yang dapat diunduh dalam
bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan buku-buku di bidang manajemen
proyek===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021070655
: 18/10/2021 17:50:39
:
: PT TELEMEDIA KOMUNIKASI PRATAMA

540 Etiket

: Ruko CBP Galuh Blok D Nomor: 6C RT. 000 R, Sukaharja, Telukjambe Timur, Kab.
Karawang, Jawa Barat., Kabupaten Karawang, Jawa Barat
: Patricia Ann Winarta B.A., S.H., M.H.,
: Winarta IP Practice Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia) Boulevard Bukit
Gading Raya Blok A 16-17 Kelapa Gading Permai

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: V1berL1nK + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 38
: ===Jasa koneksi telekomunikasi di internet; Jasa pengiriman pesan dan gambar dengan bantuan komputer; Jasa penyediaan
informasi telekomunikasi; Jasa penyediaan komunikasi telepon melalui terminal dan jaringan komputer; Jasa-jasa akses
telekomunikasi; Jasa-jasa telekomunikasi satelit; Pengelolaan dengan mempergunakan peralatan telekomunikasi; Program
penyiaran melalui jaringan komputer; jasa penyediaan forum on-line untuk pengiriman pesan di antara para pengguna
komputer mengenai pengembangan, perencanaan, dan pelaksanaan presentasi multimedia, rapat online, acara online,
pelatihan online, penjualan online, dan pemasaran online; layanan penyiaran dan penyediaan akses telekomunikasi ke film
dan program televisi yang disediakan melalui layanan video-on-demand; layanan telekomunikasi untuk tujuan e-commerce;
menyediakan akses ke folder pusat data atau file yang disimpan secara elektronik yang digunakan untuk konsultasi jarak jauh,
dan menyediakan layanan transmisi sinyal untuk e-commerce melalui sistem telekomunikasi dan sistem komunikasi data;
menyediakan akses ke platform e-commerce di Internet; menyediakan akses pengguna ke program komputer di jaringan data;
menyediakan akses sesuai permintaan ke program komputer di jaringan data; menyediakan layanan telekomunikasi untuk
platform e-commerce di Internet dan media elektronik lainnya; pengoperasian peralatan telekomunikasi; penyediaan akses
telekomunikasi ke film dan program televisi yang disediakan melalui layanan video-on-demand; penyewaan perangkat dan
peralatan telekomunikasi yang memungkinkan koneksi ke jaringan; penyiaran fitur atau program film dan televisi, termasuk di
Internet, di jaringan komunikasi seluler dan di media lain; penyiaran program teleshopping; siaran program radio dan televisi
melalui jaringan kabel atau nirkabel; transmisi elektronik dari program komputer melalui Internet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021070656
: 18/10/2021 17:51:55
:
: PT TELEMEDIA KOMUNIKASI PRATAMA

540 Etiket

: Ruko CBP Galuh Blok D Nomor: 6C RT. 000 R, Sukaharja, Telukjambe Timur, Kab.
Karawang, Jawa Barat., Kabupaten Karawang, Jawa Barat

Halaman 119 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Patricia Ann Winarta B.A., S.H., M.H.,
: Winarta IP Practice Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia) Boulevard Bukit
Gading Raya Blok A 16-17 Kelapa Gading Permai

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: V1berL1nK + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 42
: ===Jasa desain komputer kantor, furnitur, peralatan telekomunikasi, peralatan konferensi audio dan video, monitor video,
speaker, dan headset, dan penelitian produk teknologi di bidang-bidang tersebut; Jasa teknik listrik; Layanan pengujian
diagnostik atau analisis diagnostik mengenai suku cadang kendaraan, suku cadang mesin, peralatan elektronik, peralatan
telekomunikasi, mesin industri atau peralatan rumah tangga; Layanan portal web (desain atau hosting); Penyedia jasa aplikasi
(ASP), yaitu, penempatan (hosting) aplikasi perangkat lunak komputer dari pihak lain; Portal web dan/ atau platform digital
dengan tujuan komersil; Portal web dan/ atau platform digital tanpa tujuan komersil; desain dan hosting portal web; desain
peralatan telekomunikasi; desain teknis dan perencanaan peralatan telekomunikasi; jasa perencanaan teknik; kalibrasi alat
ukur; layanan pemrograman komputer untuk pergudangan data; merancang, menyusun, memasang, menghosting,
memelihara, memperbarui, dan meningkatkan situs web dan portal situs web untuk digunakan oleh orang lain; pengembangan
alat uji untuk kabel listrik; pengembangan perangkat lunak untuk sistem komunikasi; penyewaan alat ukur; saran, informasi,
dan konsultasi sehubungan dengan jasa-jasa di atas, yaitu, konsultasi keamanan komputer, konsultasi komputer dalam bidang
keamanan komputer, konsultasi teknologi informasi, saran yang berhubungan dengan desain perangkat keras komputer dan
saran teknis sehubungan dengan operasi komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021070657
: 18/10/2021 17:54:09
:
: IJEK WIDYAKRISNADI

540 Etiket

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FORHOM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat
: 25
: ===alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; celemek; celemek [pakaian]; celemek kertas;
celemek plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: LANDHUIS JOONCHI, KAYA RICHARD J. BEAUJON Z/N, WILLEMSTAD
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SABIS
: SABIS = Suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan putih.
: 41
: ===Jasa Instruktur; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus,
hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra,
kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan
kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa publikasi; Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik dan
rekaman video; Layanan institusi pendidikan; Layanan pendidikan; Layanan pengajaran; Layanan penyedia informasi terkait
dengan pendidikan; Mengatur penyelenggaraan kompetisi; Menyediakan layanan pengajaran jarak jauh secara online;
Pendidikan dini [pendidikan]; Produksi film; Publikasi materi multimedia secara online; jasa pendidikan dan pelatihan jasa

: JID2021070658
: 18/10/2021 17:55:55
:
: SCHOOLAND INVESTMENTS N.V.

540 Etiket

Halaman 120 dari 1251

publikasi termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes penelitian pendidikan jasa informasi, nasihat,
konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan
atau hiburan); kegiatan olahraga; kegiatan olahraga dan budaya; layanan hiburan; layanan pembelajaran jarak jauh; layanan
pendidikan disediakan oleh sekolah; layanan perpustakaan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar dan pelatihan lokakarya; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi, seminar, dan simposium; mengatur pameran, seminar, dan konferensi; mengatur, mengorganisir, mengadakan,
dan menyelenggarakan acara hiburan sosial; organisasi olahraga komunitas dan acara budaya; organisasi turnamen dan
kompetisi; organisasi, produksi dan presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; pengorganisasian dan
mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan
seminar, simposium, konferensi, presentasi kuliah, forum atau lokakarya; penyediaan informasi daring tentang pendidikan;
produksi hiburan audio; produksi rekaman audio; publikasi buku elektronik online===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021070659
: 18/10/2021 17:59:03
:
: IJEK WIDYAKRISNADI

540 Etiket

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FORHOM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat
: 26
: ===bantal jarum pentul; jarum bordir; jarum jahit; jarum jahit dengan mata oval; jarum kanvas; jarum mesin jahit; jarum
pembuat sepatu; jarum rajutan; kancing; kancing baju; kancing untuk pakaian; kancing, kait dan mata, pin dan jarum; kotak
jarum; kotak untuk jarum; penjahit jarum; perlengkapan menjahit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070660
: 18/10/2021 18:00:27
:
: AHMAD FIQRI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TEBET TIMUR DLM IV B / 22 RT 003 RW 011, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DRAF+
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ABU - ABU
: 3
: ===Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim
kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyakminyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Krim mata; Larutan pembersih muka;
Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan
pembersihan untuk penggunaan kamar mandi; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan-sediaan
antibakteri untuk membersihkan kulit; Serum bibir; Toner Pelembab Wajah; bedak wajah; bedak wajah kosmetik; concealer
wajah; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; gel mata; gel
mata untuk keperluan kosmetik; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; hidrogen peroksida untuk digunakan pada
rambut; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik
fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi
sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar
kulit; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik yang
digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk
untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim berjemur; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan lotion
kosmetik; krim dasar bedak; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim
kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk
wajah, tangan, dan tubuh; krim kulit tanpa obat; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari
untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim perawatan kulit kepala tanpa
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obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim rambut; krim
tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan
kosmetik; krim wajah; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim, minyak,
lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion rambut; losion susu
untuk perawatan kulit; losion tubuh dan wajah; losion untuk tubuh; lotion berjemur; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion
kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion pengencang untuk wajah; lotion
pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan
matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion tabir
surya; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion wajah kosmetik; masker kecantikan wajah; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit,
krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi
kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker mata gel;
masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pembersih jahe; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian
mendalam; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah smoothing;
masker wajah untuk penggunaan kosmetik; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; minyak biji rosa canina untuk
penggunaan kosmetik; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak
pelindung matahari [kosmetik]; paket wajah; pelembab bibir; pelembab kulit; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari
(kosmetik); pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih kulit; pencuci muka;
pengkilap bibir; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk dan
sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
merawat wajah; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; rias wajah; sabun batangan; sabun untuk
perawatan tubuh; sabun wajah tanpa obat; salep tanpa obat untuk melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan
dan pengobatan kulit terbakar; sampo dan kondisioner rambut; sampo tanpa obat; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub
pengelupasan untuk wajah; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik
meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk kulit
kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit
dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit;
sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh;
sediaan kosmetik wajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan
pembersihan kulit tanpa obat; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit [kosmetik];
sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner,
pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion,
sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik];
sediaan perawatan matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut, bukan untuk
keperluan medis; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik;
sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya; semprotan kulit topikal untuk keperluan
kosmetik; serum perawatan rambut; shampo rambut; shampoo ketombe; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu
pembersih wajah; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah
dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; toner kulit untuk
penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; witch
hazel [sulingan herbal]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021070661
: 18/10/2021 18:01:24
:
: Asoka Remadja , Primus Hans

540 Etiket

: Jl Keadilan Raya No.26 RT 009/RW 005, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Winuriska S.H.
: Cervino Village Building 2nd Floor Unit S & T, Jalan Raya Casablanca (Jl. KH.
Abdulah Syafei) Kavling 27

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: #nobrandplant PLANT GROWTH SERUM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 1
: ===gen benih untuk produksi pertanian; hormon tanaman [fitohormon]; nutrisi untuk tanaman; pupuk; pupuk alami; pupuk cair;
pupuk campuran; pupuk multi-nutrisi; pupuk organik; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk
untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk untuk
tanaman rumah tangga; sediaan kimia pengawet bunga; sediaan kimia untuk pengobatan benih; sediaan kimia untuk
pertanian; sediaan mengatur pertumbuhan tanaman; sediaan mikronutrisi untuk tanaman; sediaan penguatan tanaman; zat
pengatur pertumbuhan tanaman; zat untuk mengawetkan biji===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: DID2021070662
: 18/10/2021 18:01:46
:

540 Etiket
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730

740

Nama Pemohon

: Asoka Remadja , Primus Hans

Alamat Pemohon

: Jl Keadilan Raya No.26 RT 009/RW 005, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Winuriska S.H.
: Cervino Village Building 2nd Floor Unit S & T, Jalan Raya Casablanca (Jl. KH.
Abdulah Syafei) Kavling 27

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: #nobrandplant TRIPLE C
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 1
: ===gen benih untuk produksi pertanian; hormon tanaman [fitohormon]; nutrisi untuk tanaman; pupuk; pupuk alami; pupuk cair;
pupuk campuran; pupuk multi-nutrisi; pupuk organik; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk
untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk untuk
tanaman rumah tangga; sediaan kimia pengawet bunga; sediaan kimia untuk pengobatan benih; sediaan kimia untuk
pertanian; sediaan mengatur pertumbuhan tanaman; sediaan mikronutrisi untuk tanaman; sediaan penguatan tanaman; zat
pengatur pertumbuhan tanaman; zat untuk mengawetkan biji===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021070663
: 18/10/2021 18:02:07
:
: Asoka Remadja , Primus Hans

540 Etiket

: Jl Keadilan Raya No.26 RT 009/RW 005, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Winuriska S.H.
: Cervino Village Building 2nd Floor Unit S & T, Jalan Raya Casablanca (Jl. KH.
Abdulah Syafei) Kavling 27

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: #nobrandplant CODE NAME "X"
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan Hitam
: 1
: ===gen benih untuk produksi pertanian; hormon tanaman [fitohormon]; nutrisi untuk tanaman; pupuk; pupuk alami; pupuk cair;
pupuk campuran; pupuk multi-nutrisi; pupuk organik; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk
untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk untuk
tanaman rumah tangga; sediaan kimia pengawet bunga; sediaan kimia untuk pengobatan benih; sediaan kimia untuk
pertanian; sediaan mengatur pertumbuhan tanaman; sediaan mikronutrisi untuk tanaman; sediaan penguatan tanaman; zat
pengatur pertumbuhan tanaman; zat untuk mengawetkan biji===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021070664
: 18/10/2021 18:04:24
:
: IJEK WIDYAKRISNADI

540 Etiket

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FORHOM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat
: 27
: ===Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet-karpet; Keset; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet bulu buatan;
karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan
bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar mandi; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari
plastik; keset karpet; keset lantai anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan karpet; ubin karpet untuk menutupi
lantai; ubin karpet yang terbuat dari tekstil===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070665
: 18/10/2021 18:08:59
:
: Indra Iskandar

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl.Taman Sari IB No.31, Rt.008/001, Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari,
Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11160
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Nurina
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, biru tosca, hijau, merah, kuning
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Baby soaps; Bahan riasan;
Balsem kecantikan; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bibit parfum;
Bubuk sampo; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pembersih;
Busa rambut; Cairan harum untuk tubuh; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk menyetrika; Cairan
untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Cologne bayi; Deodorant stick; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi;
Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Dupa berbentuk kerucut; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai
kosmetik; Garis Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelembab kulit; Gel
pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk
mandi; Highlighter; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Home Peeling wajah;
Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Kolonye; Korektor warna bibir; Kosmetik fungsional; Kosmetik perpaduan dari
powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik,
yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di
wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek
(kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif
(kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim matahari (bukan untuk
pengunaan pengobatan); Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan
dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah
(kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar
mata; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Lembaran kertas yang diresapi
dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan
pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Lipstik berbentuk pasta; Losion
Pengelupasan Kulit; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk wajah;
Losion dan spray untuk tubuh; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion
pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan
kosmetik; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan
kosmetik; Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek
(kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat
anti penuaan; Maker wajah (Kosmetik); Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker
perawatan [tangan]; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik;
Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah untuk kuli berminyak;
Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak bayi; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk
pijat; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik;
Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab kulit
sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain untuk barang-barang
keperluan bayi; Pelet (Minyak); Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih botol bayi; Pembersih
makeup all-in-one; Pembersih untuk badan; Pembersih wajah (kosmetik); Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi
berbentuk bubuk; Pensil highlighter (kosmetik); Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyeka sekali pakai yang diresapi
dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Permen karet kunyah untuk
memutihkan gigi; Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis dalam pengendalian berat badan; Persiapan toiletry non
medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih
lama; Pewarna dan cat rambut; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kosmetik; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk
non-obat untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan
kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk perawatan
pribadi, yaitu, sediaan pembersih kulit dan badan; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang sudah diberikan
wewangian; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun jerawat; Sabun
pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk muka; Sampo;
Sampo rambut 3-in-1; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit
(kosmetik); Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower);
Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit;
Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan
tata rias dan penghapus riasan; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk menata rambut;
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Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Sediaan-sediaan pewarna bibir; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum
Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Spray penyegar
mulut; Standar pelembut kain; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tambalan pemutih gigi;
Tanah liat (kosmetik); Tissue wangi basah; Tisu diresapi sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih pradibasahi; Tisu penyerap untuk wajah; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik);
Warna alis; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat
untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; air bunga jeruk [sulingan herbal]; air lavender; alis palsu; alis palsu perekat diri;
antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; aroma diffuser buluh udara; astringen untuk
keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi
simulasi tubuh; bakhoor; balm cukur; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; barang-barang toilet
(toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; batang dupa; batu apung
untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; bedak bayi; bedak dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak
dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak mandi; bedak tabur; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; bedak wajah longgar; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk
keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bom
mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi;
bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pacar;
bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa
cukur; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok
wajah; cairan penghapus kutek; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat wajah; cologne setelah bercukur; cotton
buds untuk keperluan kosmetik; dandan; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar
bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar (Eye primer); dasar untuk parfum bunga; decalcomanias untuk
kuku; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran,
spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit; emolien
kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; esensi mint [minyak esensial]; face tonics klarifikasi
penyeimbang minyak; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; garam mandi beraroma; garam mandi untuk keperluan
kosmetik; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi,
krim dan minyak; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel tahan
lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis;
gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; gel-gel perawatan kulit; glitter
kuku; handuk pembersih kebersihan feminin; hidrator kulit; isi ulang aroma untuk reed diffusers; jel dan krim untuk mandi
shower; kain make-up dari kapas; kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapur untuk
penggunaan kosmetik; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit makeup; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit
tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis,
pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan,
bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kondisioner kuku; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut
khusus conditioner; kondisioner sampo; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik
dan make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik non-medis; kosmetik
perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit;
kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung
ekstrak batu permata; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; krim; krim aftershave (non-obat); krim anti penuaan; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bibir; krim
bronzing kulit; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kecantikan; krim kecantikan untuk
perawatan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim
kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit yang adil; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih; krim pembersih
[kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim
pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim pijat, selain
untuk keperluan medis; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim setelah dicukur; krim siang; krim tabir surya; krim tangan;
krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh; krim tubuh beraroma;
krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim
untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah; krim wangi untuk keperluan kosmetik;
krim, losion dan gel penyamakan; kristal mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kuku buatan bubuk; kuku jari kaki
palsu; kulit mengklarifikasi; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lem untuk menguatkan kuku; lipstik; losion; losion
untuk kulit; losion bayi; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan
untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah
bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk rambut; losion untuk
tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur
matahari; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab
anti-penuaan; lotion kecantikan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik;
lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata;
lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion pengeritingan permanen; lotion
perawatan penguatan rambut; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk
keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up
dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan
susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan
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tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara;
masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs);
masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker
pelembab kulit; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker
pembersihan; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat
yang membersihkan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker
wajah; masker wajah memurnikan arang; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak
dan lotion; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi;
minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak kasturi [wewangian];
minyak lavender; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar
untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pijat; minyak pijat tubuh;
minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk
pengkondisian rambut; minyak wangi; minyak-minyak perawatan kulit; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse perawatan kulit;
mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan
obat menghilangkan rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur, bukan untuk keperluan
medis; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; paket kecantikan
(beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket
kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; parfum; parfum cair; parfum dalam bentuk
bubuk; parfum dalam bentuk padat; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi cair; pasta gigi
dalam bentuk permen karet; pasta gigi tanpa obat; pasta untuk tangkai pisau cukur; pasta wangi untuk keperluan kosmetik;
patch jerawat kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit
digunakan sebagai kosmetik; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab, losion dan krem
untuk badan dan kulit; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik;
pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung obat; pembersih karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih kulit;
pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas
kosmetik; pembersih wajah; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah
pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena;
pemutih kuku; pena cat kuku; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan
rambut bayi; penetral bibir; penetral untuk pengeritingan permanen; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit
(peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; penghapus enamel kuku, pena
korektor enamel kuku; penghilang cat kuku; pengkilap bibir; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil make-up; pensil mata
kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk keperluan memutihkan gigi; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar tubuh dengan
cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perekat kelopak mata
ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu;
perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata berupa kilauan (Eyeshadow
glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk
digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); persiapan untuk perawatan rambut; pewangi
bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewarna
Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan
kosmetik; pomanders [zat aromatik]; potpourris [wewangian]; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [penghilang
warna] untuk keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk dan sediaan untuk rambut dan
perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk pelindung
matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk
perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan
kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan
wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; racun lebah untuk
keperluan kosmetik; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rum rum untuk keperluan
kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk mandi;
sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk
mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun
cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah
buaya; sabun loofah; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun untuk keringat
kaki; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat,
butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak
untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair,
busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur
untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal
aromaterapi; sachet parfum; safrol; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut;
sampo untuk bayi; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sarung tangan pra-dibasahi dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub krim tubuh; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan bercukur dan
bercukur; sediaan buffing kuku; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan
eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kosmetik antipenuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan
untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala;
sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari
permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang
digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa untuk keperluan
kosmetik; sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan menghapus make-up; sediaan pembersihan tubuh
dan perawatan kecantikan; sediaan pemutih gigi; sediaan pengeritingan dan pengeritingan permanen; sediaan penyamakan
sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan
perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan
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kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perbaikan kuku; sediaan pra-cukur dan setelahcukur; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk
keperluan kosmetik; sediaan untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar
matahari; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menghapus
manikur; sediaan untuk menghilangkan kuku gel; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan
dan penataan rambut; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk
menutupi noda kulit; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk
menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan
sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan
pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan
pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan
sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang
mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan;
serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum tidak eksklusif
hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum yang
mengandung ekstrak batu permata; shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan];
shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan];
shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; stik untuk menyebarkan aroma; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker seni
tubuh; strip napas menyegarkan; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab
setelah bercukur; susu tubuh; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tas organizer untuk
keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV
definisi tinggi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; texturizers kulit; tips kuku; tisu bayi diresapi
dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya;
tisu pembersih kulit yang sudah direndam sebelumnya; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka
yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit; toner untuk wajah tidak
mengandung obat; topeng kulit kepala; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; ujung kuku buatan; warna jenggot;
warna pipi; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wewangian; wewangian kayu cedar; wewangian, minyak
esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk
penggunaan pribadi===
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Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning
: 3
:
===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,
losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 127 dari 1251

mengandung obat; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata,
eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan
pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih
dan pengelupas sel kulit; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; masker kecantikan,
krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah,
losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari
bukan medis, kapas untuk kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner,
mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); serum kecantikan; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070669
: 18/10/2021 18:16:27
:
: UNIVERSAL FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: NO.60, BANGNA-TRAT 25 ALLEY,BANGNA NUEA SUB-DISTRICT,BANGNA
DISTRICT,BANGKOK METROPOLIS 10260,THAILAND
: Kusno Hadi S.Si
: Kartika Chandra Office Tower 4 th Floor Suite 409 Jalan Gatot Subroto Kavling 18-20

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: UFC Velvet
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat kemerahan, Merah tua, Oranye-merah, Putih
: 29
: ===minuman berbahan dasar sereal (pengganti susu); nasi susu; susu almon; susu berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; susu
gandum; susu kacang; susu kedelai; susu kelapa; susu nabati, khususnya beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacangkacangan, buah-buahan dan kacang-kacangan; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacangkacangan, biji-bijian dan buah-buahan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070670
: 18/10/2021 18:22:17
:
: MICHAEL CHARLIE TANUWIJAYA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kyai Tambak Deres No.21, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SWIFOOD Stay Well Inside
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 32
: ===minuman sarang burung walet; minuman yang diperkaya nutrisi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021070671
: 18/10/2021 18:24:32
:
: dr. Vito Anggarino Damay, dr. Clement Dewanto

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Moreno Valley No. 15 Lippo Karawaci Kelurahan Binong Kecamatan Curug,
Kabupaten Tangerang, Banten, 15810
: Tjut Sjahnaz Zahirsjah S.H
: Bona Indah Business Center Unit 8-S, Jalan Karang Tengah, Blok B1, Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua, biru muda, putih.
: 35
: ===Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Jasa layanan pengadaan produk-produk farmasi untuk
pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk

740
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farmasi; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan
secara online; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan medis; Jasa perantara komersial untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik
serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa
darah, alat-alat pengukur gula darah; Layanan bantuan dan konsultasi di bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor
medis; Layanan iklan, pemasaran dan promosi di bidang jasa medis; Penjualan ritel dan grosir bahan medis; Perdagangan
besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; jasa penjualan alat-alat kedokteran; jasa penjualan serta promosi untuk
sediaan farmasi; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk manusia; layanan iklan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang kondisi medis; layanan pemasaran online; layanan toko grosir menampilkan peralatan medis; layanan
toko grosir yang menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kesehatan untuk manusia; layanan
transkripsi medis [fungsi kantor]; pemasaran di bidang jasa medis; toko alat kesehatan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070672
: 18/10/2021 18:26:49
:
: PT DENATURE INDONESIA GROUP

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN BENDUNG MENGANTI, DUSUN PASIRGARU, RT. 004 , RW.005, KEL.
BOJONGSARI, KEC. KEDUNGREJA, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, hijau
: 5
: ===obat-obatan; obat-obatan farmasi; obat-obatan untuk keperluan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021070674
: 18/10/2021 18:35:02
:
: CINDY INUDEWI HUTOMO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dian Istana D-5/55, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KANTOR HUKUM DEWI YUSTISIA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 45
: ===Jasa-jasa konsultasi dibidang Undang-undang kemanan dan pribadi, peraturan-peraturannya dan persyaratanpersyaratannya; Layanan Pengurus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Hukum Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang).; jasa advokasi hukum; jasa hukum; jasa investigasi hukum; jasa konseling non-terapi yang
diberikan untuk memenuhi kebutuhan individu; jasa konsultasi dan layanan hukum di bidang peraturan, persyaratan dan
undang-undang privasi dan keamanan; jasa konsultasi hukum; jasa mediasi [layanan hukum]; jasa mediasi dalam prosedur
hukum; jasa pemesanan untuk layanan hukum; jasa penasihat dan perwakilan hukum; jasa penelitian hukum; jasa pengacara;
jasa pengawasan hukum; jasa penyediaan informasi di bidang hukum; jasa penyediaan informasi hukum; jasa penyediaan
informasi secara daring (online) dibidang hukum; jasa penyediaan layanan hukum yang berkaitan dengan tuntutan hukum;
jasa penyediaan pendapat hukum ahli; jasa penyiapan dokumen hukum; jasa penyiapan dokumen hukum dan jasa penelitian
untuk pengacara; jasa pribadi dan sosial mengenai kebutuhan individu; layanan bantuan hukum; meninjau standar dan praktik
untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070675
: 18/10/2021 18:40:54
:
: JUNI ARFIANI

540 Etiket

540 Etiket

: Pasar Sui Purun Besar, RT.005/RW.002 Kelurahan Sungai Purun Besar, Kecamatan
Segedong, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat
, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, 10270
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jekrinius H Sirait S.H., CPL.
: Jekrinius & Co Jl. Dr. Susilo Raya, No. C5-C6, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol
Petamburan, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Everything is Cool
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH dan BIRU
: 11
: ===AC untuk kendaraan; Instalasi dan freezer pendingin; Kipas
ventilasi; Kipas angin; Kipas untuk peralatan AC; Mesin pendingin; Peralatan dan komponen untuk penerangan, pemanas,
pencairan es, dan pendingin udara; Ruang pendingin; Ruang pendingin berukuran kontainer untuk penyimpanan bahan
makanan; alat pendingin berbasis surya; alat pendingin minuman; alat pendingin udara dan kipas; aparat minuman-pendingin;
aparat pendingin udara; botol air panas; filter untuk AC; instalasi AC; instalasi pendingin air; instalasi pendingin untuk cairan;
instalasi pendingin untuk kendaraan; kipas angin [AC]; kipas angin listrik; kipas angin ruangan; kipas listrik portabel; kipas
pendingin; kotak pendingin, listrik; kulkas gas; kulkas listrik untuk keperluan rumah tangga; kulkas portable; kulkas-freezer;
listrik ruang pendingin peralatan untuk keperluan rumah tangga; mesin pendingin; minuman pendinginan dan es meracik
mesin; pancuran air minum; pemanas/kipas; pembuat es krim, self-pendingin; pendingin (chiller); pendingin ruang; pendingin
ruangan; pendingin udara; peralatan dan mesin pendingin; unit AC; unit AC perumahan; unit pendingin air; ketel air dan
pendingin air===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070676
: 18/10/2021 18:41:52
:
: VIVIN MARIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TKI V SOMMERVILLE III NO 23, KEL. RAHAYU KEC. MARGAASIH, KABUPATEN
BANDUNG, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40216
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Vivincake
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah muda, abu-abu, coklat, krem
: 30
: ===Roti manis; Roti manis isi; Roti tawar manis; kue bolu; kue keju; kue nougat; kue pastry; kukis (kue kering); makaroni;
makaroni [kue kering]; makaroni dan keju; puding; quiches (roti)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070677
: 18/10/2021 18:48:35
:
: Afriati Lukitasari

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Icon Business Park Blok P - 15, BSD City, Jl. Raya Cisauk Lapan, Sampora,
Kec. Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, 15345
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Nakshme
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 3
:
===Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Masker
Wajah; Produk perawatan rambut; Sabun Mandi; Sabun untuk muka; Sampo; Semprotan pelembab wajah; Vitamin rambut;
body butter untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; deodoran tubuh [wewangian]; kit make-up yang
terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kosmetik; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up [kosmetik]; masker kecantikan; masker
rambut; parfum; pelembab kulit; penyegar tubuh dengan cara disemprot; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut
keratin; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi rambut; pewarna rambut; pomades untuk keperluan kosmetik;
produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; sabun cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun
wajah; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan perawatan kulit anti-

740
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penuaan; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; semprotan untuk tubuh yang mengandung
wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; tabir surya; tonik rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070678
: 18/10/2021 18:53:50
:
: FITRI YULIANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUM TELAGA MURNI BLOK A9-4 RT 003 RW 016 DESA TELAGAMURNI,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KEMBAR SNACK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Jingga
: 31
: ===kacang tanah segar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021070679
: 18/10/2021 19:00:37
:
: Edho Ramadian Primanto

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Alamanda Dago Permai F-108, JL. Tubagus Ismail 60, RT 004 / RW 016, Kel.
Sekeloa, Kec. Coblong, Kota Bandung, 40134, Kota Bandung, Jawa Barat, 40134
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GOGOSUKI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam, dan Putih
: 43
: ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan
menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Kedai; Kedai
barbekyu; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari
database komputer atau dari internet; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja
waralaba; Penyediaan katering; Restoran Jepang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan
menggunakan truk (Food Truck); jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering; jasa kontrak untuk
katering; layanan katering keliling; layanan koki pribadi; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; pemesanan jasa
katering; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070680
: 18/10/2021 19:02:09
:
: PT. ANEKA SARANA PRATAMA JAYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SWADHARMA RAYA/JL. REFORMASI NO. 20, RT. 007/ RW. 004, KEL.
PETUKANGAN UTARA, KEC. PESANGGRAHAN, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12260
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ASPJ
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua, biru muda, hiaju, kuning dan merah
: 9, 11
: ===Baterai; Pengumpul energi surya untuk pembangkit listrik; mikrokontroler; mikrokontroler untuk perangkat berkemampuan
Internet of things (IoT); panel surya untuk produksi listrik; pengendali daya; unit mikrokontroler===
===Lampu LED; Lampu patri; Lampu untuk penerangan jalan umum; bohlam indikator kendaraan; busur lampu; kulkas listrik

740
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untuk keperluan rumah tangga; kulkas portable; kulkas-freezer; lampu; lampu halogen; lampu jalan; lampu listrik; lampu pijar;
lampu sorot; lampu taman; lampu untuk penggunaan outdoor; lemari es; perlengkapan lampu===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 222 McIntyre Drive, Kitchener, Ontario, N2R 1E8
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DIVA & Logo
: DIVA = Nama badan hukum pemilik merek.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 3, 35, 5, 10
: ===Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Sediaan sanitasi untuk tangan; gel tanpa obat; gel tubuh dan wajah
[kosmetik]; handuk pembersih kebersihan feminin; minyak esensial; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran
pribadi; sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; shampoo pH seimbang===
===Ritel online; jasa retail sehubungan dengan penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik, losion rambut, pembersih gigi,
alat-alat kosmetik, kosmetik, kolonye eau de, kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata palsu, kuku palsu, pengilap bibir,
lipstik, tata rias, bedak tata rias, sediaan tata rias, sediaan penghapus tata rias, maskara, pengilap kuku, cat kuku, wewangian,
parfum; layanan ritel online; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel menampilkan suplemen
makanan===
===Pembalut kebersihan wanita; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan;
Tampon menstruasi; Teh obat tanpa resep; disposable underpants for incontinents; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang
mengandung obat; pembalut wanita; pembersih antibakteri; solusi pembersihan untuk keperluan medis; suplemen makanan
kesehatan; suplemen nutrisi; tampon sanitasi; tampon untuk keperluan medis; teh obat; tisu pembersih; tisu sanitasi sekali
pakai===
===Cangkir menstruasi (untuk menyerap cairan haid); Instrumen medis yang disterilkan; Peralatan (terapeutik) untuk
membersihkan, merawat, mengkondisikan, memperbaiki, mengencangkan, mengelupas dan memperbarui kulit; Peralatan
medis yang telah disterilisasi anti kuman; alat-alat pembersih kulit kepala listrik untuk keperluan rumah tangga; vibrator
[dewasa bantu rangsangan seksual]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070681
: 18/10/2021 19:03:13
:
: Diva International Inc.

: JID2021070682
: 18/10/2021 19:16:29
:
: UNIVERSITAS SEBELAS MARET

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Direktorat Inovasi dan Hilirisasi Gedung LPPM Lt. 2 Universitas Sebelas Maret Jl. Ir
Sutami 36A Kentingan, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57126
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sociofarm
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Orange
: 36
: ===Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang
Industri Agribisnis; jasa investasi keuangan; jasa penyewaan tanah pertanian/perkebunan/peternakan; manajemen investasi
keuangan; pengelolaan keuangan modal investasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070683
: 18/10/2021 19:17:35
:
: DEVRINA BUDIASTUTY

540 Etiket

: BABATAN INDAH B-10/3 RT. 004 RW. 004 KEL. BABATAN KEC. WIYUNG, Kota
Surabaya, Jawa Timur
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SKIN-KU + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH
: 3
: ===Bahan pengawet kulit (pengkilat); Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Kapas Pembersih; Kosmetik untuk spa;
Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersih pori-pori; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pembersih Wajah
[Cleanser]; Pembersih botol bayi; Pembersih untuk badan; Pemutih ketiak; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap
interior; Pengkilap serba guna (semir ban); Pewangi badan (kosmetik); Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan;
Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur
mikroorganisme tidak hidup; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan
pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan untuk
pengharum/pewangi udara; Sediaan-sediaan pembersih untuk keperluan industri, yaitu komposisi berbasis pelarut untuk
pembersihan dan dekontaminasi reaktor, kapal, tangki, menara vakum, alat penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan,
dan peralatan industri lainnya.; Semir sepatu; Semir sepatu bot; Serum untuk keperluan kosmetik; Tisu pembersih pradibasahi; amonia untuk keperluan pembersihan; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk
keperluan kosmetik; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih
diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; basma [pewarna kosmetik];
basma untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan
kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan
kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk
keperluan kosmetik; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; cairan pembersih; cairan
pembersih kaca depan; cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa
kamera; colognes, parfum dan kosmetik; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk
keperluan kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab
[kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel, powder, pembersih tangan dan
pencuci tangan; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih
kebersihan feminin; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan
kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik
dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik penyegar kulit;
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik, yaitu alas
bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata
(Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim
anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan
dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pengkondisi kulit
untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik;
krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; larutan pembersih bioteknologi untuk
memecah bahan organik dan menghilangkan noda; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion
pembersih non-obat; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan
untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk
keperluan kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pembersih mineral; masker
pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak
tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk sediaan pembersihan; mousses
[kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; palet
pengkilap bibir; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab wajah kosmetik;
pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih berbasis kimia
bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di industri dan rumah tangga (selain untuk digunakan dalam proses
manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi bahan organik dan hidrokarbon; pembersih karpet dengan pewangi;
pembersih kulit; pembersih oven; pembersih pakaian selam; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih
tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim,
tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan,
pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif;
pengkilap bibir; pengkilap rambut; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal
beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pijat lilin untuk
keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab
[kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk perawatan bibir
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(kosmetik); racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun; sabunsabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kulit pelembab [kosmetik];
sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan
kosmetik; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan
kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan
kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan
pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan
pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan
serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk
digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan;
sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan
untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan
untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan
untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan,
pemolesan dan penggosok; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal;
sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewangi udara
untuk mobil; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan
perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut;
sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; self-tanning lotion
[kosmetik]; semir boot; semir dan lilin sepatu; semir furnitur; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan
krim; semir untuk furnitur dan lantai; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; sepatu hitam [semir sepatu]; serum kulit
(kosmetik); susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; tablet pembersih
gigi tiruan tanpa obat; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi
tinggi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu (wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau
bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk
keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu yang diresapi
dengan pembersih kulit; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wol baja diresapi untuk
pembersihan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070684
: 18/10/2021 19:19:50
:
: SANTOSO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pademangan III GG.13 No.103, Rt.003, Rw.007, Kec. Pademangan Timur, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14410
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: COLL ' IM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 25
: ===Pakaian Pria; Pakaian wanita; baju kaos (t-shirt); baju untuk orang dewasa; kaos; kaos oblong; pakaian pria; pakaian
untuk anak-anak; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: JID2021070685
: 18/10/2021 19:25:51
:
: UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Direktorat Inovasi dan Hilirisasi Gedung LPPM Lt. 2 Universitas Sebelas Maret Jl. Ir
Sutami 36A Kentingan, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57126
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: TANIGO

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Tua dan Hijau Muda
: 44
: ===Jasa informasi dan konsultasi pertanian terkait dengan praktik agrikultur dan pertanian (farming), yaitu, jasa terkait dengan
pemilihan benih, penanaman tanaman, dan penerapan bahan kimia pertanian dan pupuk untuk produksi tanaman; Jasa
konsultasi pertanian, termasuk jasa konsultasi pertanian yang disediakan lewat internet; jasa pertanian; jasa pertanian,
hortikultura, dan kehutanan yang berkaitan dengan reklamasi lahan kritis industri; konsultasi online dan layanan konsultasi
terkait dengan pertanian dan bertani, peternakan, hortikultura dan kehutanan; layanan konsultasi dan konsultasi yang
berkaitan dengan pengendalian gulma, hama dan hama di bidang pertanian, hortikultura, dan kehutanan; layanan
pengendalian hama untuk pertanian; saran pertanian yang berkaitan dengan praktik pertanian regeneratif===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070686
: 18/10/2021 19:28:48
:
: PT SARANA BINAJATAM

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Total Building Lt.10, Jl. S. Parman Kav.106, Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KINGMATSU (lihat no. IDM000370549)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 8
: ===ALAT LAS MANUAL; Alat Pengasah Manual; Alat pengasah dari kulit; Alat pengasah mata pisau; Alat pengebor; Alat-alat
pengasah; Baja pengasah, kikir; Intan pemotong kaca [bagian alat tangan]; Kulit pengasah pisau cukur; Kunci Inggris; Kunci L;
Kunci Ring; Kunci Y; Kunci baut keran; Kunci inggris ulir [perkakas tangan]; Kunci kepala bor (manual); Kunci mur [alat
tangan]; Kunci pas [perkakas tangan]; Kunci pas pipa; MATA BOR; Mata bor (bagian dari alat tangan); Mata bor kaca; Pacul;
Pengasah dioperasikan secara manual; Pengasah palu; Pompa air tangan, cangkul, sekop, gerinda, batu asahan, gergaji
tangan, intan pemotong kaca, obeng, kunci, kikir, dongkrak tangan, pisau-pisau, perkakas ketam, pedang, palu (martil), borbor, tang, pisau cukur, sabit, kampak, pahat tusuk, godam, alat pematri, alat solder, linggis, serutan kayu (bukan listrik atau
mesin), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot cairan (sprayer dengan tangan), alat penyemprot serangga
(alat tangan), pisau pemangkas tanaman, pisau untuk pemotong rumput (alat tangan), alat penyemprot hama tanaman
(sprayer) yang digerakkan dengan tangan, alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan tangan), penyemprotpenyemprot backpack manual dengan tekanan tinggi, penyemprot-penyemprot ransel semi otomatis, alat penanam benih
(benih jagung, padi, kacang-kacangan dan sayur-sayuran), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot serangga
(alat tangan), gerek (alat tangan), alat pelubang, kampak-kampak, batang pemotong, pisau pemangkas tanaman, mata bor
(bagian dari alat tangan), alat pengasah mata pisau, pisau (alat tangan), pemangkas tanaman pembatas, pisau untuk
mencangkok tanaman, pahat-pahat, alat pemotong (pisau), pisau kecil, alat penyemprot obat pembasmi parasit tanaman (alat
tangan), alat penggali (alat tangan), pegangan bor (alat tangan), bor-bor, pemadat tanah (alat tangan), alat pemotong (alat
tangan), alat pemetik buah (alat tangan), alat-alat kebun (alat tangan), alat-alat pencangkokan (alat tangan), bor tangan (alat
tangan), alat pemecah es, alat pemercik obat serangga (alat tangan), semprotan obat serangga (alat tangan), alat penguap
obat serangga (alat tangan), gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau, gunting pemotong rumput (alat tangan), pisau pemotong,
alat pelobang (alat tangan), alat pembunuh parasit tanaman, gunting besar pemangkas, pompa (tangan), alat pelantak tangan
(alat tangan), daun gergaji (bagian dari alat tangan), pegangan gergaji, gergaji (alat tangan), gunting, obeng, sabit-sabit
bertangkai, gunting tanaman, alat-alat pengasah, alat penyemprot serangga (alat tangan), alat pencabut tangan berduri (alat
tangan), pemangkas pohon, alat penyemprot obat pembasmi serangga (alat tangan), pencincang sayuran, pisau sayuran,
pemotong sayuran, pengiris sayuran, roda pengasah (alat tangan), kunci inggris (alat tangan).; SENDOK SEMEN; Tali
pengasah pisau cukur dari kulit; alat pengasah mata pisau; besi pengasah; kotak kunci pas; kunci L; kunci hex; kunci pas
adjustable; kunci pas busi; kunci pas die [alat-alat tangan]; kunci pas filter oli; kunci pas kepala fleksibel; kunci pas lonjakan
sepatu golf; kunci pas mur; kunci pas ratchet [perkakas tangan]; kunci pas sekrup; kunci pas soket [perkakas tangan]; kunci
pas torsi; kunci pas yang dapat disesuaikan dan kunci pas tetap; kunci pas, tangan dioperasikan; kunci roda; kunci tabung;
kunci-kunci monyet; pencabut paku [perkakas tangan]; soket kunci pas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021070687
: 18/10/2021 19:29:24
:
: MAYA AGUSTINA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pringapus, RT. 002, RW. 003, Kel/Desa Pringapus, Kec. Pringapus, Kabupaten
Semarang, Jawa Tengah, 50214
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: Sabrina Skincare
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070688
: 18/10/2021 19:30:32
:
: SALMA

Alamat Pemohon

:

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SS Cantik
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

740

540 Etiket

Jl. Pelita Raya, RT. 000, RW. 002, Kel/Desa Unyi, Kec. Dua Boccoe, Kabupaten
Bone, Sulawesi Selatan, 92753

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070689
: 18/10/2021 19:30:59
:
: PT SARANA BINAJATAM

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Total Building Lt. 10, Jl. S. Parman Kav.106, Jakarta, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KINGMATSU (lihat no. IDM000361956)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 17
: ===Selang Angin; Selang spiral air; pipa plastik fleksibel untuk membawa gas alam; segel non-logam untuk pipa gas; selang
air; selang hidrolik dari karet; selang hidrolik plastik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070690
: 18/10/2021 19:33:28
:
: FITRI RIANTY

Alamat Pemohon

:

740

540 Etiket

Jl. Bojongloa No. 8, RT. 002, RW. 001, Kel/Desa Panjunan, Kec. Astana Anyar, Kota
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Bandung, Jawa Barat, 40242
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: purish
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

Halaman 142 dari 1251

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

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2021070691
: 18/10/2021 19:34:03
:
: PT SARANA BINAJATAM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Total Building Lt. 10, Jl. S. Parman Kav. 106, Jakarta, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: MATSU (lihat no. IDM000305391)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 17
: ===Bahan isolasi dari plastik; Bahan-bahan pengepak terbuat dari karet atau plastik; Bahan-bahan penyekat terbuat dari atas
dasar kertas, karton atau selulosa untuk penyediaan penyekatan arus panas untuk bahan-bahan peka temperatur selama
perjalanan (transport); Busa berperekat selain untuk keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga/ medis; Isolasi Pipa AC (Duct
tape lem dan non lem); Isolasi listrik (duct tape); Lakban aluminium foil; Lem Silicon Gasket Kendaraan Bermotor; Perekat
lembaran tipis plastik untuk penggunaan industri dan komersial; alumunium Foil Sebagai Bahan Isolasi; bahan isolasi; bahan
isolasi serat kaca untuk digunakan dalam konstruksi; bahan isolasi, lakban, opp packing tape, kertas isolasi, kain isolasi,
plastik isolasi, foam tape, double tape (semuanya untuk industri); bahan yang digunakan untuk melakukan proses menyekat
pintu dan jendela gedung bukan dari logam; bahan-bahan untuk isolasi, isolasi panas dan isolasi suara; cincin karet untuk
digunakan sebagai segel sambungan pipa; fiberglass untuk isolasi; film PVC dengan perekat untuk membungkus kendaraan
komersial untuk keperluan iklan atau promosi lainnya; foil logam untuk isolasi; gasket; gasket, bukan dari logam; isolasi bahan
tahan api; isolasi plester; kaca busa untuk digunakan sebagai bahan isolasi untuk bangunan; kain fiberglass untuk isolasi; kain
isolasi; karet busa; karet sintetis; karet sintetis tidak diawetkan untuk digunakan dalam manufaktur; karet yang belum diproses
dan setengah diproses, getah perca, getah, asbes, mika, dan pengganti semua bahan ini; katup karet; katup karet atau serat
vulkanisir; katup karet atau serat vulkanisir, selain bagian dari mesin; kertas isolasi; lakban; lakban selain untuk keperluan alat
tulis menulis/ rumah tangga/ medis; lakban untuk pengepakan; lateks [karet] untuk keperluan industri; lembaran grafit untuk
isolasi; lembaran karet untuk tujuan isolasi; lembaran plastik berperekat untuk digunakan di pabrik; lembaran tipis plastik
dengan perekat untuk digunakan dalam pembuatan label dan papan nama yang tahan lama; minyak isolasi; packing;
pengepakan, penghentian dan bahan isolasi; penutup isolasi untuk mesin industri; penutup sambungan isolasi untuk kabel
listrik; penyegel perekat untuk penggunaan umum; pipa gasket; pita (ban) isolasi; pita isolasi; pita isolasi listrik fiberglass; pita
perekat (seal tape); pita perekat untuk keperluan industri; pita perekat untuk penggunaan industri dan komersial; pita perekat,
selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga; selubung isolasi untuk saluran listrik; sumbat karet; tali
dari karet; tali karet===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070692
: 18/10/2021 19:34:27
:
: KHAERIL, AMK

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Watu, RT. 000, RW. 000, Kel/Desa Libureng, Kec. Tanete Riaja, Kabupaten Barru,
Sulawesi Selatan, 90763
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LUBI WHITE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

740

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070693
: 18/10/2021 19:35:23
:
: Ilham Zulfikri Firdaus

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Letnan Sulaiman No.52A RT.5 RW.1 Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi,
Jawa Timur, 68417
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Pohaci
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih dan hijau crocodile
: 9
: ===Alat untuk menguji / mengukur kadar N, P, K, bahan-bahan organik, pH, salinitas, dan kelembaban pada tanah, pupuk,
dan tanaman (Soil Nutrient Analyzer).; Alat untuk mengukur kekuatan batang (culm) tanaman tertentu (Plant Culm Strength
Meter); Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten multimedia dan video terkait
peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi perangkat
lunak computer yang dapat diunduh, yang dipasang di ponsel dan/atau komputer, digunakan untuk memberikan evaluasi
kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen, dan lain-lain untuk pengguna; Aplikasi program komputer untuk
manajemen usaha peternakan; Aplikasi program untuk melacak operasi mesin pertanian; Aplikasi seluler yang dapat diunduh
untuk merencanakan perjalanan, menerima informasi perjalanan, cuaca, medis, keselamatan, kesehatan, dan keamanan,
menerima peringatan keamanan, dan alat konverter mata uang; Perangkat lunak yang dapat diunduh dan diinstal serta materi
dan kurikulum pendidikan yang dapat diunduh, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian,
manufaktur, pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat
keras, peralatan, dan jasa; Peranti lunak komputer yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengalaman melihat,
mendengarkan dan bermain dengan memilih dan mengatur tampilan dan kinerja element audio, video, dan audiovisual oleh
pengguna di bidang musik, video, olahraga, berita, ulasan, cuaca, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi,
kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness);
Publikasi yang berkaitan dengan layanan keuangan dan keuangan, disediakan dalam bentuk elektronik dan dipasok secara
online dari database, dari Internet, atau melalui perangkat komunikasi seluler; Pusat sensor untuk pertanian; Video dan
podcast yang dapat diunduh di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi,
kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness);
aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat lunak untuk
digunakan dengan perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; detektor untuk perangkat yang
mendukung Internet of Things [IoT]; kartu pembayaran magnetik atau bersandi dan/atau kartu yang digunakan dengan
penjualan dan skema insentif promosi dan jasa promosi; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat
lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data; perangkat lunak komputer untuk mengembangkan, membangun, dan
mengoperasikan aplikasi blockchain konsumen; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan dan mengelola aplikasi
server akses; perangkat lunak komputer yang membantu komputer dalam menyebarkan aplikasi paralel dan melakukan
komputasi paralel; perangkat lunak penyaringan kredit; perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi kartu kredit yang aman;
ponsel pintar; program sistem operasi jaringan untuk ponsel; sensor untuk pertanian; server internet; stasiun cuaca digital;
stasiun cuaca nirkabel===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021070694
: 18/10/2021 19:35:49
:

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: DESY

Alamat Pemohon

:

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HIZA BEAUTY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

740

Jl. Inpres Komp. BSA Blok C1 No. 3, RT. 002, RW. 009, Kel/Desa Sidomulyo Timur,
Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, 28125

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

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070695
: 18/10/2021 19:36:41
:
: UNIVERSAL FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED

540 Etiket

: NO.60, BANGNA-TRAT 25 ALLEY,BANGNA NUEA SUB-DISTRICT,BANGNA
DISTRICT,BANGKOK METROPOLIS 10260,THAILAND
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kusno Hadi S.Si
: Kartika Chandra Office Tower 4 th Floor Suite 409 Jalan Gatot Subroto Kavling 18-20

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: UFC Volluto
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat kemerahan, Merah tua, Oranye-merah, Putih
: 29
: ===minuman berbahan dasar sereal (pengganti susu); nasi susu; susu almon; susu berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; susu
gandum; susu kacang; susu kedelai; susu kelapa; susu nabati, khususnya beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacangkacangan, buah-buahan dan kacang-kacangan; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacangkacangan, biji-bijian dan buah-buahan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070696
: 18/10/2021 19:36:57
:
: SUROTO CHANDRA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Asia No. 140-180, Sei Rengas I, Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MATSU (lihat no. IDM000338448)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 11
: ===Regulator gas; Regulator gas untuk jaringan gas bumi rumah tangga; regulator panas [katup] menjadi bagian dari instalasi
pemanasan; regulator suhu [katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral; regulator suhu otomatis [katup termostatik]
untuk radiator pemanas sentral===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070697
: 18/10/2021 19:38:10
:
: PT. SARANA BINAJATAM

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Total Building Lt. 10, Jl. S. Parman Kav. 106, Jakarta, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KINGMATSU (lihat no. IDM000370556)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 6
: ===Atap dari logam, bagian dari sel surya; Atap logam; Atap panel insulasi panas dari pelat metal baja lapis paduan
aluminium (Al) dan besi (Zinc) dengan lapisan busa Polietilena; Baja Lapis aluminium dan seng lembaran dan gulungan; Baja
lapis seng; Baja lembaran dan gulungan lapis seng; Baja ringan seng; Besi siku; Engsel pintu dari logam; Gembok; Gembok
dari logam, selain elektronik; Genteng metal Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium; Grendel pengunci; Grendel
pintu dari logam; Grendel pintu rantai dari logam; Hollow besi Siku; Hollow gypsum Baja lembaran dengan lapisan seng dan
almunium; KASA KAWAT; Kait perangkai dari logam untuk rantai; Kunci grendel dari logam; Lembar lindung atap dari logam;
Lembaran Logam untuk Atap Bangunan pasir (logam); Lembaran Logam/baja untuk Atap Bangunan dengan lapisan seng dan
almunium; Lembaran Logam/baja untuk Atap Bangunan dengan lapisan seng dan almunium berwarna; Lembaran penutup
atap insulasi panel dari plat metal baja lapis paduan aluminium (Al) dan besi (Zinc); Panel atap dari logam; Papan penutup tepi
atap dari logam; Penutup atap dari plat metal baja lapis paduan aluminium (Al) dan besi (Zinc) yang dilapisi panel insulasi
busa Polietilena; Perkakas-perkakas industrial ialah: bahan-bahan logam untuk lift-lift pengangkat (elevator), kabin-kabin
kereta api dan dinding-dinding perahu (boat), lantai-lantai bangunan dan atap-atap bangunan; Rangka atap baja ringan;
Rangka atap dari logam; Rantai dari logam *); Rantai untuk hewan ternak; Sambungan atap dari logam; Seng Gulung Baja
lembaran dengan lapisan seng dan almunium; Seng plat; Seng roll galvanis; TULANG KAWAT BAJA; Tali dan Rantai Kawat;
Tombak (logam campuran antara tembaga dan seng); atap Insulasi (atap penahan panas) dari logam; atap Metal Insulasi
(atap logam penahan panas); atap baja ringan; atap pinggul logam; atap terutama terdiri dari logam; atap ubin logam; baja
gulungan lapis seng; baja kawat batangan; baja kawat paku; baja lembaran lapis seng; baja ringan seng; berlapis seng

740
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lembaran baja; bijih seng; engsel; engsel dari logam; engsel dari logam untuk kamar mandi; engsel dari logam untuk pintu dan
jendela; engsel jendela logam; engsel lantai logam; engsel pintu logam; gabions kawat baja; gembok; gembok logam; ingot
paduan seng; ingot seng; kait logam untuk atap papan tulis; kawat baja; kawat baja kuens (quench) temper untuk konstruksi
beton pratekan (PC bar/KBjP-Q); kawat baja tanpa lapisan untuk konstruksi beton pratekan (PC Wire/KBjP); kawat duri; kawat
solder logam; kunci gembok; menghubungkan link untuk rantai; pagar berantai dari logam; pagar rantai logam; pengganti link
untuk rantai; rantai baja; rantai keamanan logam; rantai lifting; rantai logam biasa untuk kunci; rantai penanganan beban;
rantai selip logam; rantai tali-temali logam; sambungan rantai; seng; seng dan paduan; sling rantai; sling rantai heavy-duty; tali
logam; tangki air dari logam untuk keperluan industri; tangki air dari logam untuk keperluan rumah tangga; tangki air logam;
tangki dari logam untuk penyimpanan gas cair; tangki dari logam untuk penyimpanan gas dikompresi; tangki dari logam untuk
transportasi gas cair; tangki logam; tangki penyimpanan cairan logam; tangki penyimpanan logam; tangki penyimpanan logam
dan atap untuk itu; tujuh kawat baja tanpa lapisan dipilin untuk konstruksi beton pratekan (PC strand/KBjP-P7); tutup atap dari
logam; ventilasi atap logam untuk bangunan perumahan dan komersial===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070698
: 18/10/2021 19:38:37
:
: DHANIA TRI SAPUTRI

Alamat Pemohon

:

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: brightlab
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

740

540 Etiket

Jl. Cendana XIX No. 35, RT. 001, RW. 011, Kel/Desa Jaka Sampurna, Kec. Bekasi
Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17145

Halaman 153 dari 1251

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070699
: 18/10/2021 19:39:42
:
: SRI IRAWATI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Simpang 4 Sumpol Gg. Ar Rahman, RT. 010, RW. 001, Kel/Desa Makmur Mulia,
Kec. Satui, , Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, 72275
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Babe Banua Beauty
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Putih
: 3
:
===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan
nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit
untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari
powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit
dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil
alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion
flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik;
Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik;
Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang
digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter
(kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit
(kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan
kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah
(kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk
keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan
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kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub
untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi
untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik];
bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan
kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk
keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik;
emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap
untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan
kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan
kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau
untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam
bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan
kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab
kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan
kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak,
menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam
bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan
kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan
pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik
dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari;
kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit antipenuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung
obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis,
mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi;
kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk
wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan;
kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai
komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik
yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir,
maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner
cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk
untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion
kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant
untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim
kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh;
krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim
pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim
pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut
untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan
kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan,
pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion
kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion
berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh,
krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk
keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan
kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan
kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab
[kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk
keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk
penggunaan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak
lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan
kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab
untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak

Halaman 157 dari 1251

penyamakan [kosmetik]; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk
keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar
[pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket
kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik;
pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik;
pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari
untuk bibir [kosmetik]; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik;
pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik;
pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah
matahari, gel dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan
kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi
pelembab; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan
kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk
keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan
kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang
mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku
[kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit;
produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan
wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab
[kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk
keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obatobatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan
kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit
dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan
matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh
plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan
gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah
untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik;
sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit
[kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu
pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles,
masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan
perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan
dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik
menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk
keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk simulasi warna darah
pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada
kulit; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk
kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan
untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangiwangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit
topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit
(kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik);
sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah
matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir
surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata
rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu
diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu
yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau
diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk
penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan
kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
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Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

510

Uraian Barang/Jasa

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 222 McIntyre Drive, Kitchener, Ontario, N2R 1E8
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Lukisan
: LOGO

: DID2021070702
: 18/10/2021 19:46:46
:
: Diva International Inc.

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 3, 35, 5, 10
: ===Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Sediaan sanitasi untuk tangan; gel tanpa obat; gel tubuh dan wajah
[kosmetik]; handuk pembersih kebersihan feminin; minyak esensial; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran
pribadi; sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; shampoo pH seimbang===
===Ritel online; jasa retail sehubungan dengan penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik, losion rambut, pembersih gigi,
alat-alat kosmetik, kosmetik, kolonye eau de, kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata palsu, kuku palsu, pengilap bibir,
lipstik, tata rias, bedak tata rias, sediaan tata rias, sediaan penghapus tata rias, maskara, pengilap kuku, cat kuku, wewangian,
parfum; layanan ritel online; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel menampilkan suplemen
makanan===
===Pembalut kebersihan wanita; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan;
Tampon menstruasi; Teh obat tanpa resep; disposable underpants for incontinents; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang
mengandung obat; pembalut wanita; pembersih antibakteri; solusi pembersihan untuk keperluan medis; suplemen makanan
kesehatan; suplemen nutrisi; tampon sanitasi; tampon untuk keperluan medis; teh obat; tisu pembersih; tisu sanitasi sekali
pakai===
===Cangkir menstruasi (untuk menyerap cairan haid); Instrumen medis yang disterilkan; Peralatan (terapeutik) untuk
membersihkan, merawat, mengkondisikan, memperbaiki, mengencangkan, mengelupas dan memperbarui kulit; Peralatan
medis yang telah disterilisasi anti kuman; alat-alat pembersih kulit kepala listrik untuk keperluan rumah tangga; vibrator
[dewasa bantu rangsangan seksual]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070703
: 18/10/2021 20:02:44
:
: LEONARDO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JLN KEMANDORAN VIII RT.005/RW.011, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
: Dr.Hj. Sri Utami S.Si.,M.Si.,S.H
: Taman Anyelir Blok B2 No 14 Kebon Nanas

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Biru, Merah, Orange
: 25
:
===BAJU DARI KULIT; Baju Batabue; Baju Hangat; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat kerah kura-kura; Baju Hangat lengan
pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa;
Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju atasan crop; Baju hangat
Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Baju koko; Baju lengan panjang; Baju lengan
pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Kain gurita bayi; Kaos kaki bayi; Meukasah (Baju); Pakaian bawahan
bayi; Pakaian bayi; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian
wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur,
pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang
dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana
pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk
pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana
panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang,
skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel
panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos,
cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos
aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka,
mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk
olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal,
sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan
tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik
dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo,
sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga,
kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup
kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris
basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan
tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian
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mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits)
untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal,
sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan
tambahan rambut palsu (wigs); Sarung tangan bayi; Toro (Baju Kurung); alas kaki bayi; atasan baju tanpa lengan; atasan bayi;
baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim; baju dalam;
baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat; baju luar
untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju memancing; baju militer; baju olah raga; baju olahraga; baju
olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang one-piece;
baju santai; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa;
baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita;
bodysuits bayi; bootee (sepatu bayi wol); booties bayi; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana
dalam untuk bayi; celana panjang untuk bayi; celana pendek bayi; celana popok bayi; chemisettes [bagian depan baju];
dickeys [bagian depan baju]; gaun bayi; gaun jumper (baju hangat); jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya,
jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jepret baju selangkangan untuk
bayi dan balita; kain tadah liur bayi; kaos oblong bayi; kaus [baju ketat]; kaus kaki baju pria; kaus kaki untuk bayi; kuk baju; oto
bayi dari plastik; oto bayi, bukan dari kertas; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak;
pakaian dalam untuk bayi; pakaian luar untuk bayi; pakaian tidur untuk bayi; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita;
pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian
kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal,
kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang
menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit),
pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang
menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi;
piyama bayi; piyama boneka bayi; sandal bayi; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu boot bayi; sepatu dan sepatu bayi;
sepatu untuk bayi; setelan baju (sweat suits) sweater; sweater bayi; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anakanak===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070704
: 18/10/2021 20:12:08
:
: DR ISKANDAR

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GRAHA RAYA BINTARO JAYA BLOK P-7/27 RT 001 RW 009 , Kota Tangerang
Selatan, Banten, 15333
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MITRA SEHAT BIOHEALTH
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning,Hijau,Orange
: 3
: ===Barang kosmetik untuk mandi; Gel jerawat (kosmetik); Gel untuk keperluan kosmetik; Kosmetik perpaduan dari powder

740

dan liquid foundation (cushion); Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu
sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim
kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah
(kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Penyeka
sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Produk
kosmetik; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Sabun kosmetik; Sediaan kosmetik
seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam
bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan minyak panas (kosmetik); Serum
Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik);
Serum pencerah (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); body lotion untuk keperluan
kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan
kosmetik; dasar bedak (kosmetik); gel kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan
[kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah
[kosmetik]; kertas untuk penggunaan kosmetik; kosmetik; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dan make-up; kosmetik
perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik yang mengandung ekstrak
batu permata; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; krim anti-kerut untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim
dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kulit yang adil untuk
keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik];
krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim wajah
[kosmetik]; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik];
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lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pelembab kulit [kosmetik]; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; paket masker pengencangan
pori digunakan sebagai kosmetik; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; produk pemutih (kosmetik); salep kulit
pelembab [kosmetik]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan
kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan-sediaan
untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangiwangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; serum kulit (kosmetik)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070705
: 18/10/2021 20:18:42
:
: Ati Samiyati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln. Raya setu gg. musholla Nurul Iman RT 02 RW 11 Ds. Cibuntu , Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat, 17520
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MARAKA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Biru, Gold
: 24
: ===kain ecoprint===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070706
: 18/10/2021 20:22:00
:
: Miftakhul Zannah

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Belahan Tengah Rt. 009 Rw. 004, Kel/Desa Belahantengah, Kecamatan Mojosari,
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 61382
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih, hitam
: 25
:
===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Ampu (Tutup
Kepala); Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk kaos kaki; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Blus jumbo (pakaian);
Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang; Celana dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai
untuk traveling; Celana jeans; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk wanita; Celana korduroi; Celana panjang besar; Celana
panjang besar yang dilapisi lilin; Celana panjang denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan;
Celana panjang untuk jalan; Celana panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana
pendek selancar; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola
Amerika; Celana tahan dingin; Celana yang dilapisi lilin; Deta (Tutup Kepala); Girdle sebagai pakaian dasar; Ikat kaos kaki
elastis; Ikat kepala (pakaian); Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian; Kaos Promosi; Kaos anak-anak;
Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan
panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus kaki sepak bola Amerika; Kaus pakaian; Lis untuk
alas kaki; Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian); Meukeutop (Tutup Kepala); Pakaian Bawahan
[pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Pria
Jeans; Pakaian Tidur; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun,
piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian berkaitan dengan skateboard
(papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek,
kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian
bersepeda; Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin;
Pakaian dinas seragam; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian
kerja untuk perempuan; Pakaian longgar; Pakaian olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian training; Pakaian untuk
kegiatan aktif; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang),
rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor,
sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup
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kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang,
bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt,
rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian,
yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh
digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai,
pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana
untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam
dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas,
jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa
lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana
panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur;
Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan
panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby,
sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari
kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana
pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju
tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini,
tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian,
yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt,
pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik,
olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong,
kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama,
baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan,
kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat
pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet
suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi,
sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala
dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pelindung mata sebagai tutup kepala; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian);
Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Penahan
kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Pita atau karet penahan kaos kaki;
Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rok dalam [pakaian dalam]; Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang;
Sandal terasa gaya Jepang; Sepatu Dansa; Sepatu bot musim dingin; Sepatu cross training; Sileuweu (Celana); Sol karet; Sol
sepatu; Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Topi sebagai tutup kepala; Tudung kepala (Pakaian); Tunik jumbo (pakaian);
Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi listrik; alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki militer; alas kaki terbuat
dari kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan wanita; alas
kaki untuk snowboarding; alas kaki untuk wanita; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki/sepatu tahan air
dan sepatu bot hiking; artikel pakaian untuk manusia; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang]; atasan [pakaian]; atasan atletik
wanita dengan bra bawaan; bagian atas anyaman rotan untuk sandal gaya Jepang; bagian atas sepatu; baju kaos (t-shirt);
baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju rajut (pakaian); band bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian];
bandeaux [pakaian]; bando [pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barangbarang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bodices
[pakaian dalam]; bra; bra bersalin; bra menyusui; bra olahraga pelembab kelembaban; bra perekat; bra tanpa strap; bralettes;
bulu tiruan [pakaian]; celana; celana anak; celana angin; celana atletik; celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana
bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana
bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam
[pakaian]; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang digabungkan dengan
pakaian luar; celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana formal; celana golf; celana haji; celana hiking;
celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana kaki; celana
kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana
ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana militer; celana olahraga; celana
olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana palazzo;
celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang longgar;
celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa;
celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana panjang yang menyerap keringat;
celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek
atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana pendek bib;
celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana pendek empuk
untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat; celana
pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana pendek
rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tenis; celana pendek tinju; celana pendek
untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana
pendek untuk renang; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik; celana pof; celana popok bayi; celana pria;
celana renang; celana salju; celana santai; celana ski; celana snowboard; celana stretch; celana tahan air [celana]; celana
tahan cuaca; celana tanaman denim; celana tanggung; celana tempur; celana trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk
dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana
yoga; celemek [pakaian]; earbands [pakaian]; flat balet [sepatu flat]; foulards [artikel pakaian]; gaun [pakaian bisnis]; gussets
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[bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets
untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; hanbok [pakaian tradisional Korea]; ikat
pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; jaket [pakaian bisnis]; jaket
[pakaian]; jaket dan celana tahan air; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, Tshirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jas [pakaian]; jas tiga potong [pakaian]; jeogori [pakaian
dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; juban [kaus untuk kimono]; jumpsuits [pakaian]; kamisol; kaos; kaos berkerah;
kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk
melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos lengan pendek; kaos oblong; kaos
oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika,
celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana
pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; karet [alas kaki]; kaus; kaus [baju ketat]; kaus
[pakaian]; kaus bola voli; kaus kaki; kaus kaki anak-anak; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki non-slip;
kaus kaki olahraga; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki pria; kaus kaki sandal; kaus kaki sepak bola;
kaus kaki tanpa kaki; kaus kaki tenis; kaus kaki termal; kaus kaki untuk bayi; kaus kaki wanita; kaus kaki wol; kaus kaki yang
menyerap keringat; kaus lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kaus pengendara sepeda; kaus sepak bola;
kaus tanpa lengan; kaus tanpa lengan, pakaian; kebaya batik (pakaian); kemeja [pakaian bisnis]; kerah [pakaian]; kerudung
[pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; ketuk celana; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian
yayasan]; korset menjadi pakaian dalam; kostum rakyat [pakaian]; kostum renang dilengkapi dengan bra cup; legging [celana
panjang]; legging menjadi celana panjang; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu bot;
magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; mantel [pakaian];
melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; muffs [pakaian]; pakaian basah untuk selancar angin;
pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bermain; pakaian bermain onepiece; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam
anak-anak; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pelindung untuk olahraga
air; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam wanita; pakaian dalam yang
menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu
tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung
tangan; pakaian hamil; pakaian jadi; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kertas; pakaian
kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian
luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian malam; pakaian mengemudi;
pakaian militer; pakaian olahraga; pakaian pantai; pakaian pas untuk pria; pakaian pendakian; pakaian pengantin; pakaian
pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan
rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang dua
potong; pakaian renang thong; pakaian renang untuk wanita; pakaian ringan; pakaian santai; pakaian seluncur salju; pakaian
siap pakai; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air,
yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian
tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita;
pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi;
pakaian untuk berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk judo; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian
untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk
wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yaitu,
bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk
bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja ,
celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap
keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian
dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang mengandung zat
pelangsing; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup
kepala; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian
dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, Tshirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paramentos [pakaian];
pelindung kaki (celana); penghangat kaki (pakaian); penghangat lengan [pakaian]; pengikat kaus kaki; perangkat yang tidak
tergelincir untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot; rajutan [pakaian]; replika celana pendek sepak bola Amerika;
replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; rok [pakaian bisnis]; rok celana; sabuk kulit [pakaian];
sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sandal; sandal
bakiak; sandal balet [sepatu dansa]; sandal bayi; sandal dan sepatu pantai; sandal dansa; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki];
sandal kenyamanan khusus; sandal kulit; sandal kulit domba; sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal pakai; sandal pantai;
sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal pelindung kaki; sandal plastik; sandal selop; sandal untuk mandi; sandal untuk
pria; sandal untuk wanita; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu Latihan;
sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu
baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu bersepeda; sepatu bola voli; sepatu boot bayi; sepatu boot
karet; sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot kerja; sepatu bot kulit domba; sepatu bot memancing; sepatu
bot militer; sepatu bot rugby; sepatu bot tahan air untuk memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu
bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu
bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot wellington [wellies]; sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan sepatu
bayi; sepatu dansa; sepatu dansa ballroom; sepatu datar; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu
hak tinggi; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot
dan sepatu; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hujan; sepatu jogging; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu
kayu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu kerja; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu lari; sepatu lari bergigi;
sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria;
sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin wanita; sepatu platform; sepatu roda; sepatu salju; sepatu
sandal; sepatu santai; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu slip-on; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu
tinju; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota; sepatu untuk orang dewasa;
sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar
ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana
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olahraga; sepatu untuk wanita; sepatu wanita; sepatu yoga; setelan celana untuk wanita; setelan kaos bertudung (hoodies);
setelan pakaian formal wanita; shift [pakaian]; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol
asbes untuk alas kaki; sol dalam; sol karet atau bahan plastik timbul; sol karet untuk jikatabi; sol sandal; sol sepatu untuk
diperbaiki; sol untuk alas kaki; sol untuk sandal gaya Jepang; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan
sepatu bot; stoking dan celana ketat tipis wanita; suspender kaus kaki; tali celana; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian];
tank top untuk olahraga; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard; tas
sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu sepak bola; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam;
terompah; topi kertas [pakaian]; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala]; trainer (alas kaki); tutup kepala anak-anak; tutup
kepala dari segala bentuk di kelas ini; tutup kepala kulit; tutup kepala termal; tutup kepala untuk pria; tutup kepala, yaitu, topi
(caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan; valenki [sepatu boot yang
terbuat dari bahan wol felt]; visor (tutup kepala); wimples (pakaian); zori [sandal gaya Jepang]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021070707
: 18/10/2021 20:22:05
:
: PT. MAJAPAHIT MANAJEMEN HOTEL

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Majapahit No. 18, Kuta, Bali, Kabupaten Badung, Bali, 80361
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: THE MAJA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, HITAM
: 43
: ===Jasa hotel; Jasa hotel dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa konsultasi sehubungan dengan
fasilitas hotel; Jasa resort; Jasa vila; Layanan perhotelan (hospitality); jasa konsultasi di bidang perhotelan; penyediaan
informasi sehubungan dengan hotel, resort dan akomodasi sementara; penyewaan akomodasi sementara di vila dan
bungalow; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070708
: 18/10/2021 20:31:25
:
: PT. Bahari Berkah Madani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Jodoh Permai Blok G No. 10, Kel. Sungai Jodoh, Kota Batam, Kepulauan
Riau, 29453
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BERKAH-HSD48
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Jingga / Orange
: 4
: ===Bahan Bakar Solar HSD (High Speed Diesel)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021070709
: 18/10/2021 20:33:52
:
: EKA BUANA SARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. CHRYSANT BLOK Y NO.9 RT.006/RW.006 KELURAHAN RAWA BADAK
UTARA - KECAMATAN KOJA, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14230
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: OMAH ANGLO YOGYA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: HIJAU, KUNING
: 43

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman
untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran Prasmanan; Restoran dengan layanan makan sepuasnya;
Warung makan; jasa restoran dan katering; layanan kafe dan restoran; melayani makanan dan minuman; menyediakan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; penyediaan makanan dan minuman; sediaan-sediaan makanan dan
minuman; warung kopi; warung makan tradisional===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021070710
: 18/10/2021 20:39:47
:
: AHMAD TAMYIS

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Swasembada Barat XII No. 9 RT.012, RW. 013, Kebon Bawang, Tanjung Priok,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14320
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RM. Karya Bundo Masakan Padang
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Biru
: 43
: ===rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021070711
: 18/10/2021 20:40:14
:
: Sri Nur Afifah

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Jatiwangi 8 no 48, Antapani Tengah, Kota Bandung, Jawa Barat, 40291
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Odora Knitwear
: Odora berarti harum, Knitwear berarti identitas brand itu sendiri yaitu pakaian rajut

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, hitam
: 35
: ===Layanan agen ekspor-impor pakaian; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang

740

540 Etiket

menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Penjualan eceran, grosir, penjualan
langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik
lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini:
perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo,
wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan
rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu,
sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip,
jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil,
kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil,
saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian,
koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang
untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas,
perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut
dengan berbagai macam cara; Toko yang menjual pakaian; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian rajut, kaus kaki
penghangat, legging, legging, kostum topeng, sarung tangan musim dingin, ikat pinggang uang, sarung tangan bulu, dasi;
layanan eceran atau grosir untuk pakaian; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan
wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau
panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu,
sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi,
boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan pemesanan
eceran melalui pos untuk pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan seni; layanan ritel yang berkaitan dengan
benang; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko ritel menampilkan karya seni; layanan toko ritel
on-line yang menampilkan karya seni; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel online yang
menampilkan benang; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian,
tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang
tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik],
kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label
untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio,
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perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang
diletakkan di dalam telinga; toko ritel online dalam bidang pakaian===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070712
: 18/10/2021 20:48:24
:
: PT. Bahari Berkah Madani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Jodoh Permai Blok G No. 10, Kel. Sungai Jodoh, Kota Batam, Kepulauan
Riau, 29453
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BERKAH-MFO180
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 4
: ===minyak bakar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070713
: 18/10/2021 20:54:00
:
: RICKY HERDIAN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. LINGKUNGAN III RT.006/RW.009 KELURAHAN TEGAL ALUR - KECAMATAN
KALIDERES, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FSR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, MERAH, PUTIH
: 25
: ===Celana jeans; Ikat pinggang; Kaos t-shirt; Kopiah; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian anak-anak; Pakaian jeans
untuk anak; Pakaian wanita jeans; Rok Jeans; baju olahraga; celana dalam; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi;
celana dalam wanita; celana jeans untuk anak; dasi; jaket [pakaian]; jeans biru; kaos; kutang wanita; mantel; pakaian; pakaian
dalam; pakaian olahraga; pakaian wanita; piyama; rompi; sandal; sandal selop; sarung; sarung tangan; selop; sepatu; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070714
: 18/10/2021 20:57:41
:
: khoirul anwar

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: cv bintang terang jl sumber urip kelingan rt26/rw02 glonggong dolopo, Kabupaten
Madiun, Jawa Timur, 63174
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GRESSYOI
: GABUNGAN ARTI BARU(GRESS) DAN BAIK(YOI)

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM,PUTIH
: 25
: ===ikat pinggang [pakaian]; jaket kulit; kaos; pakaian; penutup kepala; sandal; sepatu; tas kain non woven===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021070715
: 18/10/2021 21:02:53
:
: YEDDID YONATAN EKA DARMA

540 Etiket
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Alamat Pemohon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN KOPEN RT 010 RW 002 DESA GENTENG KULON KECAMATAN
GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur,
68465
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Omah Kalinci
: Rumah Kelinci

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Putih
: 1
: ===pupuk organik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070716
: 18/10/2021 21:03:54
:
: PT. Bahari Berkah Madani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Jodoh Permai Blok G No. 10, Kel. Sungai Jodoh, Kota Batam, Kepulauan
Riau, 29453
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BERKAH-RON95
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 4
: ===Bahan Bakar Bensin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021070717
: 18/10/2021 21:20:18
:
: UNIVERSITAS SEBELAS MARET

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Direktorat Inovasi dan Hilirisasi Gedung LPPM Lt. 2 Universitas Sebelas Maret Jl. Ir
Sutami 36A Kentingan, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57126
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Stafflegal
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Emas
: 45
: ===Jasa pendaftaran desain industri; Jasa pendaftaran hak cipta; Jasa pendaftaran paten; jasa hukum; jasa hukum yang
berkaitan dengan pendaftaran merek dagang; jasa konsultasi hukum di bidang perpajakan; jasa lisensi; jasa mediasi [layanan
hukum]; jasa pengelolaan hak properti industri dan hak cipta; jasa pengelolaan hak properti industri dan hak cipta untuk orang
lain===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021070718
: 18/10/2021 21:36:31
:
: Nurzalia

540 Etiket

: Jl. Bukit Senang RT 04/06, Tanjung Balai Kota, Kec. Karimun,, Kab Karimun,
Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau
: Sri Lenni S.Si.,Apt
: Jalan Bulevar Hijau Blok G 7 No 2 Rt 007 Rw 024 Keluaran Pejuang Kecamatan
Medan Satria
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Devilia dan Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning emas, putih
: 3
: ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,
losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Balsem kecantikan; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Masker kecantikan untuk tangan;
Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk perawatan kecantikan;
Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan
kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme
tidak hidup; Serum kecantikan (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk
diaplikasikan pada wajah; gel kecantikan; gel-gel perawatan kulit; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; kosmetik
dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim kecantikan; krim kecantikan balm;
krim kecantikan untuk perawatan tubuh; lilin untuk keperluan kecantikan; lotion kecantikan; lotion perawatan penguatan
rambut; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; mandi minyak untuk perawatan rambut; masker
kecantikan; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial
packs); minyak-minyak perawatan kulit; mousse perawatan kulit; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu
unit; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan;
produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan perawatan
bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kulit; sediaan
perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab,
krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun
mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan
perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan
kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik;
sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan
untuk perawatan tubuh dan kecantikan; serum kecantikan; susu kecantikan; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070719
: 18/10/2021 21:49:44
:
: RANO SAPUTRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BOEING I NO. 3, RT. 006/RW. 028, KEL. MELONG, KEC. CIMAHI SELATAN,
Kota Cimahi, Jawa Barat, 40534
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GREENHIGH
: GREENHIGH = merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Silver hitam
: 25
: ===Celana; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); jaket denim; jaket katun; kaos oblong; kaos
oblong pria; kaos oblong wanita; kaos t shirt; kemeja; kemeja untuk pria; sweater katun===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070720
: 18/10/2021 21:55:46
:
: BETTY SUPRIADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Pabrik RT 003 RW 001, Kel. Setiadarma, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten
Bekasi, Jawa Barat, 17510
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ZADES REVERSE OSMOSIS SYSTEM + LUKISAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, biru, putih
: 32
: ===Air mineral dengan ozon; Air minum berhidrogen; Bubuk untuk minuman; Jus buah atau sayuran; Jus sari buah-buahan;

740
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Konsentrat jus buah; Konsentrat untuk membuat minuman; Konsentrat untuk membuat minuman buah; Konsentrat untuk
membuat jus buah; Lemon (sirup); Minuman serat buah; Minuman buah atau sayuran; Minuman isotonik; Minuman sari buah;
Sediaan untuk membuat minuman; Sirup; Sirup Kalamansi; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari
buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan dalam sediaan
minuman buah; Sirup markisa untuk minuman; Sirup untuk minuman; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa,
minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman olahraga; air mineral
[minuman]; air mineral dengan rasa; air minum; air minum dalam kemasan; air minum dengan kandungan mineral; air minum
dengan rasa; air minum suling; bubuk untuk membuat minuman; bubuk untuk minuman boba; esens (aroma) tanpa-alkohol
untuk membuat minuman; jus blackcurrant (SIRUP); jus buah; jus jeruk nipis (sirup); konsentrat buah untuk membuat
minuman; konsentrat jus buah; konsentrat sayur untuk membuat minuman; konsentrat untuk membuat minuman elektrolitik
isotonik non-karbonasi; konsentrat yang digunakan dalam persiapan minuman olahraga; konsentrat, sirup dan bubuk yang
digunakan dalam persiapan minuman ringan; limun; minuman berenergi; minuman cincau; minuman jeli; minuman nata de
coco; minuman rasa buah; minuman ringan beraroma kopi; minuman sirup buah dengan air; minuman, yaitu, air minum, air
minum dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman penambah
tenaga dan minuman untuk olah raga; orange squash (sirup); orgeat (sirup); serbuk digunakan dalam persiapan minuman
berbahan dasar buah; sirup; sirup buah untuk membuat minuman; sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat
minuman; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; sirup green tea; sirup malt untuk minuman; sirup red tea; sirup
rempah; sirup untuk limun; sirup untuk membuat air mineral dengan rasa; sirup untuk membuat limun; sirup untuk membuat
minuman; sirup untuk membuat minuman berbahan dasar (air daih); sirup untuk membuat minuman rasa buah; sirup untuk
membuat minuman ringan; sirup untuk membuat minuman tanpa-alkohol; sirup untuk minuman; sirup, konsentrat dan bubuk
untuk membuat minuman===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070721
: 18/10/2021 21:55:58
:
: ERINA DEWI SUMARYANI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. FLAMBOYAN 1 NO.10 BLOK.C CIHANJUANG CIMAHI UTARA 40513, Kota
Cimahi, Jawa Barat, 40513
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LET'S BREW!
: MARI MENYEDUH

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM,PUTIH,ABU-ABU
: 32, 16, 35, 21, 7, 11, 29
:
===Bubuk untuk minuman; bubuk untuk membuat minuman===
===filter kertas kopi; filter kertas untuk pembuat kopi; kapsul kopi kosong dari kertas; kertas kopi kosong; stensil dekorasi
kopi===
===Layanan toko ritel online menu utama kopi; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman
berbahan dasar kopi, minuman berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin
espresso listrik, pemadat kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; layanan eceran atau grosir untuk
kopi; layanan eceran atau grosir untuk teh, kopi, dan kakao; layanan grosir untuk kopi; layanan toko grosir menampilkan kopi;
layanan toko grosir online yang menampilkan kopi; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel
online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan barang-barang terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadahwadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan
mesin-mesin espresso listrik===
===Alat penyuguh kopi dan teh (Bukan dari logam mulia); Mug untuk teh dan kopi; Pembuat kopi non-listrik; Penekan kopi;
Saringan Kopi, bukan listrik; berdiri teko kopi; cangkir kopi; cangkir kopi dari keramik; gelas kopi; guci kopi, non-listrik; layanan
kopi [peralatan makan]; layanan kopi, bukan dari logam mulia; mug perjalanan kopi; pembuat kopi gaya plunger, non-listrik;
pembuat kopi tetes, non-listrik; pendorong kopi; pengaduk kopi; penggiling kopi, dioperasikan dengan tangan; penggiling kopi,
non-listrik; penyaring kopi, bukan dari kertas, menjadi bagian dari pembuat kopi non-listrik; penyaring kopi, non-listrik; pot kopi
non- listrik, bukan dari logam mulia; sendok kopi untuk keperluan rumah tangga; server kopi, non-listrik; server kopi, non-listrik,
bukan dari logam mulia; server kopi, non-listrik, dari logam mulia; teko kopi, non-listrik; teko kopi, non-listrik, bukan dari logam
mulia; teko kopi, non-listrik, dari logam mulia; tetesan kopi non-listrik untuk menyeduh kopi===
===Gilingan kopi (selain dioperasikan dengan tangan); Gilingan kopi elektrik; Penggiling kopi elektrik dengan alat takar;
frothers kopi listrik; mesin pengupas kulit kopi; mesin penjual kopi; penggiling kopi yang dioperasikan dengan daya; penggiling
kopi, listrik; penggiling kopi, selain dioperasikan dengan tangan===
===Alat penyangrai kopi; Alat untuk menyaring dan memasak kopi; Instalasi untuk membuat kopi; Kopi mesin domestik
(elektrik); Mesin kopi bubuk; Mesin kopi dan biji kopi sangrai; Mesin kopi ekspreso; Mesin kopi elektrik untuk penggunaan
komersial; Mesin kopi espresso; Mesin pemanggang biji kopi; Mesin pembuat kopi bubuk; Pemanggang kopi; Pemanggang
kopi, listrik; Peralatan non-elektrik untuk membuat kopi (pemanas); Peralatan pembuat kopi listrik untuk penggunaan
komersial; Peralatan pembuat minuman kopi listrik; Peralatan yang dipanaskan secara listrik untuk mengisi kopi; Perkolator
alat pembuat kopi (listrik); Pot kopi elektrik; Saringan kopi (listrik); Teko kopi listrik; alat pembuat teh dan kopi listrik; bir kopi,
listrik; ceret kopi elektrik; filter kopi, bukan dari kertas, menjadi bagian dari pembuat kopi listrik; filter kopi, listrik; guci kopi,
listrik; instalasi otomatis untuk membuat kopi; kapsul kopi kosong untuk mesin kopi elektrik; kapsul kopi yang dapat diisi ulang
untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, dapat diisi ulang, untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, kosong, untuk mesin kopi listrik;
mesin kopi; mesin kopi elektrik; mesin kopi listrik untuk keperluan rumah tangga; mesin kopi otomatis; mesin kopi, listrik;
pembuat kopi listrik; pembuat kopi listrik untuk penggunaan rumah tangga; pembuat kopi tetes, listrik; pembuat kopi, listrik;

740
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peralatan listrik untuk pembuatan kopi; percolators kopi, listrik; roaster kopi; roaster kopi, listrik; semi-otomatis mesin kopi
listrik; sepenuhnya otomatis mesin kopi listrik===
===Krimmer kopi (berbahan dasar susu); krimer kopi non-susu; krimer kopi tanpa kandungan susu; minuman berbahan dasar
susu dengan kandungan kopi; minuman susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh;
minuman yogurt yang dicampur perasa kopi; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070724
: 18/10/2021 22:22:37
:
: Gilang Aldina Haqi

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bukit permata blok E4 no.48, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 40552
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Sorscha Eyewear
: Sorscha / s-or-sh-uh / Brightness / Kecerahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 9
: ===kacamata===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021070725
: 18/10/2021 22:30:39
:
: Hudzaifah

540 Etiket

540 Etiket

: Situ Gangga RT001 RW009, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, , Kota
Cirebon, Jawa Barat
: Muchamad Arif Rochman, S.S., S.H.
: Komp. The Address@Cibubur, Cluster Platinum, Blok BB. No 35, Leuwinanggung,
Tapos, Depok

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: WARMIESO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH
: 35
: ===Agen penjualan; Jasa grosir online; Jasa penjualan; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa toko eceran; Pemrosesan
administratif pesanan pembelian untuk pembelanjaan daring; grosir online terkomputerisasi dan jasa toko eceran online;
penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan pasar daring untuk
pembeli dan penjual barang dan jasa; toko eceran; toko grosir; toko online; transaksi komersial yang dapat dilakukan secara
daring (online)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021070726
: 18/10/2021 22:51:22
:
: UNIVERSITAS SEBELAS MARET

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Direktorat Inovasi dan Hilirisasi Gedung LPPM Lt. 2 Universitas Sebelas Maret Jl. Ir
Sutami 36A Kentingan, Jebres , Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57126
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WIYATA ACADEMY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Muda, Biru Tua, Ungu Muda, Ungu Tua, Abu-abu Tua, dan Putih
: 41
: ===Kursus pengembangan diri; Layanan pelatihan dan pendidikan; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus );
Mengatura penyelenggaraan kurses instruksi; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Penyediaan pelatihan secara
online; layanan instruksi dan pelatihan; layanan pelatihan guru; layanan pembelajaran jarak jauh disediakan secara online;
layanan pendidikan dan pelatihan kejuruan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; mengatur dan

740
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melakukan kursus pelatihan; menyediakan pelatihan on-line; pelatihan karir dan kejuruan; pelatihan keterampilan kejuruan;
pelatihan pengembangan pribadi; penyediaan kursus pelatihan; penyediaan pelatihan; penyediaan pelatihan dan kursus, tidak
disediakan oleh institusi akademik; penyediaan pelatihan dan pendidikan; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh;
penyelenggaraan kursus pendidikan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070727
: 18/10/2021 23:00:17
:
: JIHAN PUSPITA WULANDARI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SAWAH LIO GG 10 NO. 10, RT. 008/RW. 006, KEL. JEMBATAN LIMA, KEC.
TAMBORA, JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11250
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MIUWEE
: MIUWEE = merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070728
: 18/10/2021 23:09:22
:
: agoestinus erik tanos

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: selapajang jaya 002/004 selapajang, neglasari , tangerang, Kota Tangerang, Banten,
15129
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Look Up!
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 25
: ===Celana jeans; Pakaian dinas seragam; T-shirt lengan panjang; blus lengan panjang; celana kasual; celana pendek denim;
jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket bersepeda; jaket denim; jaket lengan panjang; jaket ringan; jaket untuk
pengendara sepeda motor; kemeja berkerah; kemeja lengan panjang; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; pakaian;
pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian denim; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian
untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria;
pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sepatu santai; sweater
katun; sweater ringan; tutup kepala anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021070729
: 18/10/2021 23:36:49
:
: REINHARD BOIKEY

540 Etiket

: Jalan H Marzuki , RT 010, RW 005, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon
Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11520
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LIGHT FLORIST
: Penjual Bunga Terang

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: pink, hijau, hitam
: 35
: ===layanan ritel disediakan oleh toko bunga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021070730
: 18/10/2021 23:49:29
:
: IDA AYU ANOM TRIASTUTI

540 Etiket

: Jl. Tukad Barito No. 88X, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Denpasar, Bali, Kota
Denpasar, Bali
: Ratu Santi Ermawati, S.T.
: Asiamark Graha DLA, 2nd Floor Suite 06, Jalan Otto Iskandar Dinata No. 392,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 35
: ===Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa
ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung
dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa toko; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual
alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan
dan dompet; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko yang menjual pakaian; jasa grosir dan eceran; jasa retail secara online untuk
produk konsumen; jasa toko retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh,
T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; jasa toko retail secara online yang menampilkan berbagai macam barang
konsumen lainnya; jasa toko serba ada retail secara online; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel yang
berkaitan dengan pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070731
: 18/10/2021 23:57:43
:
: KUDJARNO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Delta Kedoya Blok Y No. 2-3, RT.005 RW.003, Kel/Desa Kedoya Selatan,
Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BUMIKU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih
: 30
: ===Bakpao; Bubuk ginseng dan ginseng merah, bukan untuk keperluan medis; Bumbu Bakso; Bumbu Gulai; Bumbu Sambel

740

Goreng; Bumbu Sate Ayam; Bumbu Sate lilit; Bumbu Soto Mie; Bumbu Soto Udang; Bumbu dari buah-buahan; Bumbu masak
dalam bentuk bubuk; Bumbu pecel; Bumbu rendang; Bumbu soto ayam; Bumbu soto daging; Cabe Kering; Emping (kerupuk
dari melinjo); Es Konsumsi; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang
diawetkan; Jinten bubuk; Kecap asin; Kecap manis; Keningar (bumbu dapur); Kerupuk; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Kue-kue;
Kunyit bubuk; Kunyit putih bubuk (Bumbu); Kunyit*; Lada hitam bubuk (bumbu); Makanan dari gandum untuk makan pagi;
Makanan ringan berbahan dasar tepung; Mie; Permen pedas; Produk untuk bumbu atau penyedap bahan makanan, rempahrempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Ramuan beraroma untuk makanan; Sambal Balado; Sambal
Cabe Hijau; Sambal Terasi; Sambal cabe kering aneka rasa; Sambal cabe tabur; Sambal cabe tabur aneka rasa; Sambel
Tomat; Sediaan untuk membuat saus kaldu; Tauco; Tepung untuk makanan; bahan pengganti kopi; bawang bawang merah;
bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bihun; biskuit;
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bubuk cabai; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; bumbu kari; bumbu masak; bumbu nasi goreng; bumbu nasi kuning; bumbu
opor; bumbu rawon; bumbu sayur asem; bumbu sayur lodeh; bumbu semur; bumbu sop; campuran bumbu; campuran
rempah-rempah; campuran saus; campuran saus [bumbu]; campuran untuk sediaan saus; cengkeh (bumbu); coklat; cuka;
daun ketumbar, dikeringkan; es krim; essens untuk bahan makanan selain untuk minyak esensial; garam; garam berbumbu;
ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; gula pasir;
jahe [bumbu]; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jinten (bumbu); kanji dr tepung jagung; kapulaga (bumbu); kayu
manis [rempah-rempah]; kembang gula; kemiri (bumbu); ketumbar (bumbu); ketumbar kering untuk digunakan sebagai
bumbu; kopi bubuk; lada; lada bubuk (bumbu); madu; makanan ringan berbahan dasar gandum; mayones; merica; minuman
dengan bahan dasar coklat; minuman kopi; minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman teh;
misoa; msg (penyedap rasa); pala; pala (bumbu); pemanis alami; penyedap rasa; penyedap rasa dan aroma untuk makanan
selain untuk minyak esensial; petis; ragi; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; roti*; sambal; sambel; saos; saos tomat;
saus [bumbu]; saus cabai; saus cabai pedas; saus tomat; sirup maple [pemanis alami]; sohun; teh bubuk; tepung Hunkwe;
tepung bumbu; tepung gandum; tepung jagung; tepung sagu; tepung tapioka; tepung terigu; terasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021070732
: 19/10/2021 00:53:05
:
: PT Xquisite Analitika Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Duren Sawit Center, Jl. Duren Sawit Raya No. 8D, Kel. Klender, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13470
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Xquisite dan Logo
: Merupakan sebuah penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah, Hitam
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha;

740

Administrasi kantor; Administrasi online dan pengawasan diskon, penawaran khusus dan skema voucher hadiah; Agen-agen
ketenagakerjaan secara online melalui jaringan-jaringan komputer global; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis;
Iklan online melalui jaringan komunikasi komputer; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan
secara online pada suatu jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Jasa agen penjualan,
yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan
konsultasi berkaitan dengan penggabungan (merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa jual beli melalui internet /
online; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa layanan pelelangan secara online; Jasa layanan
pengadaan produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk bisnis-bisnis lain]; Jasa
manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis,
departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan,
gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh
kontraktor yang sama (developments); Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui database komputer online; Jasa
pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung (online); Jasa pemesanan
melalui surat, telekomunikasi, online dan melalui jaringan komunikasi global; Jasa pemesanan secara online dan jasa
penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja
dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah dapur, alat
tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan, mainan,
kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa pemesanan secara online melalui
komputer; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan
pelanggan dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis kacamata, kacamata hitam,
lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis perangkat optik dan instrumen
serta aksesori dan pelengkap kacamata dan barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh toko eceran atau grosir, online
atau dengan katalog pemesanan barang melalui pos atau remote control media elektronik dan melalui jaringan komunikasi
global atau program teleshopping; Jasa pengadaan untuk orang lain yang berkaitan dengan persyaratan kantor; Jasa
penjualan drone dan drone kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat
kesehatan secara online; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa penjualan online
untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa
penjualan online untuk sepeda listrik; Jasa penjualan pancake dan waffle secara online; Jasa penjualan produk pipa secara
onLine; Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu perdana baik secara langsung maupun secara onLine; Jasa penjualan sawit /
hasil bumi baik secara langsung ataupun secara online; Jasa penjualan telepon selular baik secara online atau secara
langsung; Jasa penyedia pasar online bertemuanya pengguna jasa dan penyedia jasa dengan berbagai ketrampilan dan
pengalaman; Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli
secara sambung-langsung (online); Jasa perantara komersial untuk mesin dan perlengkapan kantor; Jasa perantara yang
mempertemukan penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambung-langsung (online); Jasa periklanan barang
secara sambung langsung (online); Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web
(website); Jasa ritel dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai
plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan
dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi
mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita
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dan pengikat-pengikat pendukung; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet
wanita, koper dan aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet,
sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa
toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko eceran secara online;
Jasa toko eceran secara online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Jasa toko
online sepatu bekas; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio,
publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang
pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun
secara online; Jasa-jasa konsultasi perniagaan, informasi, penelitian dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan,
pembelian, penempatan dan optimisasi online, interaktip, televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan penemuan
(inventory) media baru dan konten yang berkaitan dengannya; Konsultasi manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan
langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan,
elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik,
dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan, asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan,
pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka
pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan, perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi
manajemen dan teknologi informasi; Layanan agen informasi komersial, melalui internet; Layanan asosiasi, yaitu,
mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya
mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya
penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi
mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan
untuk pihak lain.; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian,
aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen
fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur
dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan
manajemen pengamanan data; Layanan fungsi kantor dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; Layanan fungsi
kantor yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan informasi,
nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
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dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan kliping berita online; Layanan konsultasi untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi untuk
periklanan dan manajemen bisnis; Layanan manajemen risiko bisnis; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi;
Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan online untuk menghubungkan
pengguna jejaring sosial dengan pengecer untuk tujuan memfasilitasi pembelian diskon; Layanan pemesanan buku secara
online; Layanan pemesanan melaui pos berbasis Internet; Layanan pemrosesan kantor; Layanan pengadaan kerjasama untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan melalui toko ritel, toko grosir,
melalui katalog pesanan melalui surat atau melalui media elektronik seperti melalui toko online, situs web atau belanja melalui
program televisi; Layanan penjualan eceran bubuk coklat, kopi dan teh secara online; Layanan penjualan ritel online; Layanan
penyedia informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perantara bisnis; Layanan
perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak permainan
komputer, permainan, pakaian; Layanan ritel dan grosir untuk bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata
pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar
matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan pengikat pendukung, termasuk layanan ritel dan grosir online yang
menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata,
kacamata pelindung dari sinar matahari; Layanan ritel online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online
dari situs web internet yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan
ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan
ritel online yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online
yang berkaitan dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan tutup kepala; Layanan ritel toko serba ada online;
Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan toko grosir
online yang menjual bahan - bahan granit, keramik; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan untuk membuat
bingkai, batu alam, panel, kertas pelapis dinding; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel online menampilkan rekaman
musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman video, dan produk yang terkait dengan musik; Layanan toko
ritel online yang menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilkan buku; Layanan toko ritel
online yang menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan
toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang menampilkan topi; Layanan toko ritel online yang
menjual peralatan fotografi/videografi.; Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran online, dan layanan katalog pemesanan
melalui pos, di bidang perangkat keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan, barang olahraga, barang pengembangan
rumah, dan peralatan rumah tangga; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan baik
barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel online; Layanan yang
berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Manajemen bisnis dan
layanan konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep
timeshare dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis dan
pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; Memberikan informasi iklan dan
bisnis secara online atau melalui layanan web; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan memungkinkan pengguna
untuk, mengakses kupon online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus melalui website, kupon scan, rabat, diskon,
voucher dan penawaran khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel; Mempromosikan barang-barang dan jasajasa dengan cara mengoperasikan ritel pusat perbelanjaan komprehensif online, grosir, dan layanan ritel online kuku buatan,
stiker nail art, tips kuku, kertas transfer untuk nail art, cat kuku [kosmetik], sediaan penguatan kuku, kondisioner kuku, cat
kuku, enamel kuku, penghilang enamel kuku, gel kuku, sediaan untuk menghilangkan kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim
kuku untuk penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat kuku dan penghapus cat kuku, sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat
untuk membubuhkan kuku atau bulu mata buatan, sediaan buffing kuku, kikir kuku dan warna kuku; Menyediakan informasi
bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi, berita, dan komentar di
bidang bisnis hiburan; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain;
Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang
dan/atau jasa-jasa; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam perjalanan,
yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis;
Menyewekan mesin atau peralatan untuk kantor; Order melalui online; Organisasi bisnis kantor; Pemesanan buku secara
online; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak
terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengelolaan laporan proyek bisnis; Pengoperasian bisnis pusat
perbelanjaan online; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online untuk orang lain; Penjualan barang secara online atau
offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan barang-barang elektronik;
Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang selam; Penjualan
barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris gadget atau teknologi; Penjualan barang
secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan dan perlengkapan selam; Penjualan
eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan
jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di
bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim,
lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan
kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana
ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam
tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu
hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga,
label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit,
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yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat
dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak
peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan makanan dan minuman secara online; Penjualan
online atas publikasi cetak, buku, majalah, materi cetak, terbitan berkala, teks elektronik dan teks non-elektronik; Penjualan
ritel dan grosir sampo sepatu (online); Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon
dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup kepala, kaus kaki, pakaian
yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan
penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat
dari kulit, pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi
dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat
pinggang; Penyediaan informasi komersial dari basis data online; Penyediaan informasi komersial melalui internet global;
Penyediaan informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan
informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa
periklanan, administrasi bisnis dan fungsi kantor di bidang sistem penentuan posisi global; Penyediaan laporan bisnis
(komersial); Penyediaan layanan direktori manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek melalui web online yang
menampilkan hyperlink ke situs web; Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan
headwear melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Penyediaan
tempat pasar online untuk pengguna jasa dan penyedia jasa tenaga kerja professional/pencari kerja dengan berbagai jenis
ketrampilan dan pengalaman; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk online melalui jaringan komunikasi
global termasuk Internet); Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Periklanan melalui
transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri
untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Ritel online; Toko kue online; Toko makanan
online; Toko menjual produk voucher secara elektronik / online; Toko minuman online; Toko online dan offline (shop fasade)
yang menampilkan dan menjual barang-barang merchandise karakter animasi; Toko online di bidang makanan dan minuman;
Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko roti online; Toko
yang menjual antara lain: baterai telepon seluler, -baterai isi ulang, -pengisi daya baterai untuk gawai dan telepon selular baik
secara onLine maupun langsung; analisa informasi bisnis; analisis tren bisnis; bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian
organisasi kemanusiaan; belanja online; beriklan melalui Internet; fungsi kantor; iklan jasa pelatihan penyelaman dalam air
secara online; iklan online di jaringan komputer; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui
internet; iklan secara online jasa pengaturan pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan snorkeling dan diving;
iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; informasi bisnis; informasi dan konsultasi manajemen bisnis;
informasi dan pertanyaan bisnis; informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk pengoperasian usaha, ukuran
bisnis dan informasi lainnya; internet dan layanan situs belanja ritel online yang menampilkan streaming atau konten audiovisual yang dapat diunduh di bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; jasa administrasi
kantor; jasa agensi talent (manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis
komersial; jasa bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa informasi ekonomi
untuk keperluan bisnis; jasa jual beli mobil bekas secara online; jasa kliping berita iklan secara daring (online) melalui jaringan
komputer; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa konsultasi rekrutmen bisnis; jasa konsultasi yang
berkaitan dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi
bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk bisnis; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk
fasilitas organisasi dan sumber daya); jasa manajemen bisnis di bidang pendidikan; jasa manajemen dan konsultasi
pengelolaan bisnis; jasa marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi komersial secara
online; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pengecer
dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penggabungan (merger) dan akuisisi bisnis; jasa pengorganisasian
kompetisi bisnis dan perdagangan; jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan
makanan dan minuman khas jepang baik secara langsung maupun online; jasa penjualan melalui sistem berbasis web dan
portal online di bidang perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk masuk, mengatur
dan mengubah profil pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah daftar produknya;
jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan ritel produk garam kemasan secara
online maupun offline; jasa penjualan ritel, grosir dan online termasuk berhubungan dengan buku dan publikasi lainnya jasa
informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa penjualan secara
online; jasa penjualan wisata dalam air diving dan snorkeling secara online; jasa penyediaan data bisnis; jasa penyediaan
portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke informasi akun penjualan mereka, informasi logistik
transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan, informasi manajemen inventaris, dan informasi
promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa perdagangan secara online sehubungan dengan
pelelangan elektronik dan menyediakan evaluasi bisnis secara online sehubungan dengannya; jasa periklanan, yaitu,
penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa retail secara online
untuk produk konsumen; jasa retail sehubungan dengan penjualan bahan plastik untuk pengemasan, jenis mesin pencetak,
blok pencetakan, pengering tinta, buklet, buku, kalender, kartu, tempat dokumen, alas gambar, pena gambar, perangkat
gambar, amplop, selebaran, folder, kartu ucapan, majalah, surat kabar, pamflet, pensil, pulpen, terbitan berkala, kartu pos,
poster, barang cetakan, cetakan publikasi, buku kliping, alat tulis kantor, bahan pengajaran (kecuali peralatan); jasa retail
sehubungan dengan penjualan kertas, karton, barang cetakan, bahan penjilidan buku, foto, alat tulis kantor, perekat untuk alat
tulis kantor atau keperluan rumah tangga, bahan seniman, kuas lukis, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali furnitur),
bahan instruksional dan pengajaran (kecuali peralatan); jasa retail sehubungan dengan penjualan kulit dan kulit imitasi, kulit
halus, kulit binatang, koper, dan tas perjalanan, payung dan payung penahan matahari, tongkat jalan, cambuk, tali kekang dan
pelana kuda, backpack (sejenis ransel), tas pantai, kotak kulit atau papan kulit, tas kantor, tongkat, kotak wadah kulit atau
papan kulit, tali pengikat hewan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan
dengan penjualan karet yang belum diproses dan setengah jadi, getah perca, getah, asbes, mika dan pengganti semua bahan
ini, plastik dan resin dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan, pengepakan, penghentian dan bahan isolasi,
pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam, kulit dan kulit imitasi, kulit halus dan kulit binatang, koper dan tas
pembawa, payung dan payung matahari, tongkat, cambuk, tali kekang dan pelana, kalung, tali pengikat dan pakaian hewan,
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tas surat seni [kasing], tas atletik, tas kecil penyimpan surat dan dokumen, gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas
untuk aksesoris perjalanan, tas pantai, tas sabuk, ikat pinggang, ikat pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat
dari kulit, dompet, tas sepatu bot, tas kantor, tempat kartu nama, tas kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku
cek, tas, tas untuk telepon bergerak, tas genggam, tas kosmetik, tas dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam,
pengikat dan tali dari kulit, alat pembawa berbingkai berbentuk ransel untuk membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk
payung, tas garmen, tas senam, tas tangan, pakaian kuda, tas ransel, kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang
penunggang kuda dan tack kuda, dompet kunci, gantungan kunci terbuat dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat
kunci, kantong kunci, ransel /knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas
untuk perlengkapan menginap semalam, buku saku, dompet saku, portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda,
ransel/rucksack, pelana, tas sekolah, tas sekolah bersabuk dari kulit, ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta
belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas olah raga, tali untuk sepatu roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas
jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk bepergian, koper/trunk, kursi payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist
pack), kantong untuk tas pinggang (waist bag), kantong untuk tas pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk
dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan dari logam untuk bangunan dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk
bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan bitumen, bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari
logam, perabot rumah, cermin, bingkai foto , wadah bukan dari logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk,
tulang ikan paus atau kulit mutiara, kerang, tanah liat magnesium, batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan,
seprei [kecuali linen], tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin
gorden, hiasan dari plastik untuk bahan makanan, bantal tiup [selain untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa
ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen
ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, penelitian, fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi,
pengujian, inspeksi, penyelamatan dan pendidikan, peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah,
pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi atau penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi,
reproduksi atau mengolah suara, gambar atau data, media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer,
media perekam dan penyimpan analog atau digital kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang
atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam,
masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk
penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk
perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk digunakan dengan komputer, perekam audio, tas dan casing
yang secara khusus disesuaikan untuk tempat atau pembawa perangkat dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan
tablet serta aksesoris untuk perangkat tersebut, baterai, pengisi daya baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator,
camcorder, kamera, kartu mengandung chip sirkuit terpadu, kartu yang berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan
otentikasi, kartu yang menggunakan memori magnetik dan memori sirkuit terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak,
tempat telepon bergerak, tempat kaca mata dan kaca mata pelindung sinar matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan
ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran
gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu, barang ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat
bantu yang disesuaikan untuk orang penyandang cacat, alat pijat, peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker
wajah untuk penggunaan medis, peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak,
pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air, keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk
bergerak di darat, udara atau air, aksesoris, komponen dan bagian-bagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil,
bahan peledak, kembang api, logam mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam
dan pesawat pengukur waktu, lencana dari logam mulia, kotak dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan
pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin dasi, kotak perhiasan dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam
mulia, mekanisme untuk jam dan arloji, hiasan dari logam mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper,
gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan, alat musik, penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen,
kertas dan karton, barang cetakan, bahan penjilid buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat
untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat
pendidikan dan pengajaran, lembaran, film dan tas plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok
cetak, agenda, album, bahan seniman, tas [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan
berkala], brosur, selebaran dan publikasi cetak lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau
magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis, katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat
tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah, voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk
penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat
pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak, catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus,
penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] , stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor
(kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku harian, papan tulis putih; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali
untuk kaca mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah
perusahaan yang dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk
perangkat komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat
lunak permainan komputer, permainan komputer, perangkat keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal
komputer, program komputer, perangkat lunak komputer , komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital
versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan
permainan komputer interaktif yang dapat diunduh, penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya
listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu
bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan,
program loyalitas, program imbalan dan preferensi pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata
(eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang,
pelindung/perisai wajah, filter untuk masker pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca
mata dan kacamata pelindung matahari, bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer
grafis, headphone, headset, helm (kecuali helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick
untuk digunakan dengan komputer, bantalan lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa
untuk kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket
penyelamat dan pelampung, timbangan koper, pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori,
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penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut (karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam
dan portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan
navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon,
kartu berlapis plastik memuat barang cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu
yang dapat diprogram, alat pelindung untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung,
pakaian pelindung untuk menyelam, pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan],
pakaian, tutup kepala dan alas kaki pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung
matahari dan kaca mata (goggles) pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan,
peralatan navigasi satelit, kartu berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik ,
kartu chip, kaus kaki dipanasi dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan
kotak untuk kaca mata (eyewear) dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen
telekomunikasi, pesawat telepon, telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan
instrumen video, pemutar video disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program
permainan video dan permainan virtual reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality
komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa toko eceran
sambung langsung (online) yang tersedia melalui jaringan komputer global untuk komputer,; jasa toko retail secara online
berupa berbagai macam barang-barang konsumen pihak lain, kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas
virtual/maya, dan konten dan data realitas virtual/maya; jasa toko retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman
suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; jasa toko retail secara online yang meliputi
perangkat lunak komputer yang tersedia melalui internet dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik lain; jasa toko retail
secara online yang menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa toko retail secara online yang menampilkan
headset realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan media digital; jasa toko serba ada retail
secara online; jasa untuk membantu membangun jaringan kontak bisnis; jasa untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang
lain; jasa-jasa informasi usaha dan komersil secara online; jasa-jasa informasi usaha secara online, yakni, menganalisa
preferensi individu dan menyediakan ulasan dan rekomendasi produk; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan
online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa periklanan dan
pemasaran online; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasanperhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompetdompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala,
pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barangbarang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko ritel online menampilkan konten audio,
video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh sebelumnya; keypunching [fungsi kantor]; kompilasi dan/atau penggunaan
model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data
atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk
mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke
perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep
bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu
konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi
dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma
atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi;
kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial,
purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek
tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke
manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi purwa
rupa (prototypes) bisnis; konsultasi bisnis dan informasi bisnis untuk menyediakan program komputer pada jaringan data;
konsultasi bisnis di bidang telekomunikasi; konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen risiko bisnis; layanan analitik bisnis; layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan
sumber daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data
besar (big data); layanan bisnis online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan bisnis; layanan bisnis terkait
dengan bidang analisa data dan data besar (big data); layanan evaluasi bisnis; layanan iklan internet; layanan jaringan bisnis
online di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis online
di bidang manajemen strategis; layanan konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan
perencanaan dan pemulihan bencana; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk memungkinkan entitas bisnis (business
entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-profit organizations) untuk
mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang lebih besar ke jaringan
komunikasi global; layanan manajemen bisnis; layanan pelelangan online melalui Internet; layanan pemasaran online; layanan
pemesanan hadiah online terkomputerisasi; layanan pemesanan online; layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan
pemesanan online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya; layanan pemesanan ritel online melalui
jaringan komputer global di bidang kacamata, jam tangan, perangkat lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat
pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan digital, dan akselerometer.; layanan pengadaan untuk
orang lain yang berkaitan dengan persyaratan kantor; layanan pengingat janji [fungsi kantor]; layanan penjadwalan janji [fungsi
kantor]; layanan penyediaan informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi
global; layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir online; layanan ritel online;
layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; layanan tampilan merchandising bisnis; layanan toko buku ritel online yang
menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen bisnis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook
di bidang manajemen proyek; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen
strategis; layanan toko grosir dan eceran secara online yang menampilkan jam dinding, jam tangan dan kacamata (kacamata
untuk melindungi mata atau memperbaiki daya penglihatan dan kacamata goggles); layanan toko grosir online yang
menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir
online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kebersihan;
layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel
menjahit; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam
kehutanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir
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online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang;
layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko grosir online yang menampilkan bir; layanan toko grosir
online yang menampilkan cokelat; layanan toko grosir online yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir online
yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko grosir
online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko grosir online yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir
online yang menampilkan kendaraan; layanan toko grosir online yang menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan
toko grosir online yang menampilkan mainan; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan laut; layanan toko grosir
online yang menampilkan payung; layanan toko grosir online yang menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko grosir
online yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan
perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dokter hewan;
layanan toko grosir online yang menampilkan senjata; layanan toko grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko
grosir online yang menampilkan sorbets; layanan toko grosir online yang menampilkan teh; layanan toko grosir online yang
menampilkan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online
yang menampilkan utas; layanan toko online yang menampilkan jasa Pengaturan dan perjalanan wisata diving dan snorkeling
di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel online yang produk utamanya daging; layanan toko ritel dan layanan toko ritel
online yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam, transmisi dan
reproduksi suara dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka, lencana semua jenis,
gantungan kunci, tiket, jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji, minuman beralkohol
dan non-alkohol, gula-gula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM dan permainan
komputer, dapat diunduh aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan
CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online terkomputerisasi;
layanan toko ritel online yang menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat; layanan toko
ritel online yang menampilkan hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko
ritel online yang menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh
untuk produk audio dan video, headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta
bagian dan aksesorisnya; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan transkripsi medis
[fungsi kantor]; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort
hotel, motel, dan restoran; management kantor; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis seniman
pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen bisnis,
administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembelipembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi kantor
kesemuanya berhubungan dengan permainan golf; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen informasi bisnis,
yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen kantor yang
terkomputerisasi; melakukan survei online; melakukan survei riset manajemen bisnis online; membantu dalam eksploitasi atau
pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu penyediaan layanan
konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan mewah untuk memungkinkan mereka mendistribusikan kelebihan
stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim sebelumnya; memberikan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam
pengoperasian peralatan pemrosesan data yaitu, komputer, mesin tik, mesin teleks dan mesin kantor sejenis lainnya;
memberikan informasi melalui Internet yang berkaitan dengan penjualan mobil; mempromosikan barang dan jasa dengan cara
mengoperasikan pusat perbelanjaan komprehensif secara online; mempromosikan barang dan jasa orang lain di Internet;
mempromosikan desain orang lain dengan menyediakan portofolio online melalui situs web; mempromosikan karya seni orang
lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web; mempromosikan musik orang lain dengan cara
menyediakan portofolio online melalui situs web; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang
produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengatur langganan publikasi
online untuk orang lain, untuk jurnal elektronik, untuk media informasi, untuk paket media, untuk jasa telekomunikasi untuk
orang lain; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; mengiklankan barang dan jasa dari vendor online melalui
panduan online yang dapat dicari; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan
jasa; menyediakan database komputer online dan database online yang dapat dicari di bidang iklan baris; menyediakan
direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan
sosial lainnya; menyediakan direktori informasi komersial on-line di Internet; menyediakan fasilitas online untuk live streaming
video dari acara-acara promosi; menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli; menyediakan
fasilitas online yang menampilkan komentar pengguna mengenai organisasi bisnis, penyedia layanan, dan sumber daya
lainnya; menyediakan informasi online dan konten multi-media dalam presentas-presentasii kepada para pengusaha, semua
yang bergerak di bidang bisnis; menyediakan informasi termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, mengenai administrasi, -mengenai kegunaan kantor; menyediakan jasa pemesanan secara online melalui komputer;
menyediakan layanan administrasi kursus akademik yang berkaitan dengan pendaftaran kursus online; menyediakan layanan
berlangganan musik online; menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang,
pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk bisnis industri dan komersial; menyediakan layanan lelang online;
menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan situs web (website) yang
menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain;
menyediakan staf pendukung kantor sementara; menyelenggarakan pameran dagang virtual secara online; online manpower
recruitment and outsourcing; pekerjaan kantor secara umum tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer; pekerjaan kantor
tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain; pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan
bisnis; pemasaran internet; pemasaran layanan ritel pihak lain melalui situs jaringan online; pemrosesan pesanan pembelian
secara online yang terkomputerisasi elektronik; penelitian dan survei bisnis; pengadaan jasa untuk keperluan lain (pemesanan
barang dan jasa untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang
lain); pengarsipan dokumen [fungsi kantor]; pengarsipan dokumen atau pita magnetik [fungsi kantor]; pengelolaan bisnis untuk
penyedia jasa lepas; pengelolaan laporan bisnis; pengelolaan resiko bisnis; penjualan busana muslim melalui internet / online;
penjualan hijab melalui internet / online; penjualan lagu secara digital melalui jaringan online; penjualan seprei, bedcover,
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sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang tekstil melalui internet / online; penjualan telepon seluler baik
secara online maupun secara langsung; penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan
sistem komputer; penyediaan direktori informasi komersil secara online melalui internet; penyediaan fungsi kegiatan
perkantoran; penyediaan informasi bisnis dan komersial dan semua layanan tersebut di atas disediakan online dari jaringan
komputer global, internet atau komputer database; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi
komersial melalui Internet; penyediaan jasa perbandingan harga online; penyediaan jasa ritel online dari situs web internet
yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan
perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat
pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan laporan bisnis
dan / atau komersial; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar
online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual
karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual
karbon dioksida dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi.; penyediaan ruang pada halaman utama
Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; penyediaan situs periklanan online yang dapat ditelusuri dan panduan informasi
yang menampilkan barang-barang dan jasa-jasa dari vendor di bidang pernikahan melalui internet; penyelenggaraan analisis
bisnis survei riset pemasaran; penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data;
penyewaan mesin dan peralatan kantor; penyewaan mesin kantor; penyewaan peralatan kantor; penyewaan peralatan kantor
di fasilitas kerja bersama; penyortiran surat, penanganan dan penerimaan [fungsi kantor]; perdagangan barang dan jasa yang
terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain yang disediakan melalui jaringan informasi komunikasi global, yakni,
penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli barang dan jasa; perdagangan online; periklanan situs bisnis;
perwakilan, agen dan mengatur iklan online di jaringan komputer; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; proyek
manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi materi publikasi online; radio, televisi, iklan daring (online); rekrutmen
staf kantor; rekrutmen staf pendukung kantor; riset bisnis dan pemasaran; salah satu dari layanan yang disebutkan di atas
disediakan secara online dari basis data komputer, jaringan informasi dan / atau Internet; semua layanan di atas disediakan
online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet; skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas
pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa
melalui layanan telepon dan / atau komputer online; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan
pakaian, alas kaki; toko mebel, furniture, perabot rumah, perabot kantor, barang pecah belah, teko gelas, piring, mangkok,
kursi, karya seni dari kayu, lilin, plastik, tirai manik-manik untuk hiasan, tempat tidur, perlengkapan tempat tidur bukan dari
logam, bangku, kursi-kursi, papan peragaan, bantal, lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu atau plastik, lemari berlaci,
gantungan jas, bantal-bantal, meja tulis, meja makan, pintu-pintu, meja gambar, meja rias, kursi malas, perlengkapan
perabotan bukan dari logam, kotak perhiasaan, kotak surat, rak-rak, rak tempat majalah, rak buku, kasur-kasur, cermin, meja,
tempat payung; toko online dan offline untuk barang-barang selam; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layananlayanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan barang-barang terkait kopi, teh dan bubuk yang
dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan
penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online
yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong
teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup
kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatanperalatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi
listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih perlengkapan dan peralatan kopi; transaksi komersial secara
online; transaksi komersial yang dapat dilakukan secara daring (online); transkripsi komunikasi [fungsi kantor]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021070734
: 19/10/2021 03:33:27
:
: RAISAH ASHRI ISMAIL

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BTN. Hamzy Blok B No.21, RT.002/RW002, Kel. Tamalanrea Indah, Kec.
Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan., Kota Makassar, Sulawesi Selatan
: Ardian Yuliarsya S.H.
: Jl. Harpa V Blok EE No.37 RT.11 RW.007, Kelapa Gading

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sadako Sushi Bar
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 35
: ===Jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Penjualan
makanan dan minuman secara online; Toko makanan online; jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang baik secara
langsung maupun online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070735
: 19/10/2021 03:36:19
:
: Gina Ismagianti

540 Etiket

: Saguling Babakan, RT/RW 006/004, Kel. Karsamenak, Kec. Kawalu, Kota
Tasikmalaya., Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46182
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Mukena SakeeNa
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold & Hitam
: 25
: ===Mukena===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070736
: 19/10/2021 05:51:17
:
: Mada Purna Wijaya

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Puspa Regency B 24, Batujajar Timur, Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat,
Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Klanceng Sun Honey MBM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas, Coklat, Kuning
: 5
: ===Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu memelihara kesehatan; Jamu
menghilangkan encok pegal linu; Jamu menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu untuk membantu mengurangi rasa sakit
nyeri pada tubuh; Jamu untuk membantu meredakan batuk; Jamu untuk membantu meringankan darah tinggi yang ringan;
Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Minuman suplemen dari madu; Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon
yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan; Obat herbal rasa madu; Obat herbal yang
mengandung madu; Produk madu untuk penggunaan medis, farmasi atau terapeutik; Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan
dengan desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sediaan-sediaan kimia untuk mengobati jamur; Sirup
yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Suplemen makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau
dengan madu; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; apitoxin [racun lebah madu] untuk tujuan
terapeutik atau pengobatan; desinfektan sabun wangi; jamu dalam bentuk tablet; jamu sariawan usus; jamu tolak angin; jamu
yang terbuat dari buah pace, kolesom dan madu; jamu-jamuan pelangsing tubuh; propolis untuk keperluan farmasi; propolis
untuk keperluan pengobatan atau terapi; sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah dan sayuran; sabun desinfektan; sabun
karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun
obat untuk wajah; sabun tangan obat; sabun tubuh yang diberi obat; sabun wajah obat; sediaan farmasi untuk alergi racun
lebah madu; suplemen diet propolis; tablet hisap pelega tenggorokan madu herbal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021070737
: 19/10/2021 06:08:45
:
: drg. ELOK AULIYAH FITRI, SKG

540 Etiket

: DUSUN KRAJAN, RT. 002/RW. 002, KEL. SENTUL, KEC. PURWODADI, Kabupaten
Pasuruan, Jawa Timur, 67163
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ELAF BEAUTE
: ELAF BEAUTE = merupakan suatu penamaan yang diambil dari Nama Pemohon yaitu Elok Auliyah
Fitri (ELAF)

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Muda dan Putih
: 3
: ===make-up [kosmetik]; sediaan perawatan kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: DID2021070738
: 19/10/2021 06:22:08
:

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: HARTONO

Alamat Pemohon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. G. Krakatau I No.9, RT.04, RW.18, Kel. Simpanglima Purwodadi, Kec.
Purwodadi, Kab. Grobogan, Prop. Jawa Tengah Kode Pos 58111, Kabupaten
Grobogan, Jawa Tengah, 58111
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hijau, putih.
: 32
: ===Air mineral; Air mineral dengan ozon; air mineral bersoda; air mineral dengan rasa; air minum dalam kemasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070739
: 19/10/2021 06:25:04
:
: Intan Novianis

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Kamal, RT 015 RW 009, Tegal Alur, Kalideres, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11820
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Mommy Cetar’s Home MCH + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning emas, hitam dan putih
: 30
: ===Kue; Kue kering (pastri); Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan
ringan berbahan dasar tepung terigu; donat; makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar
gandum; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar tepung
kentang; pizza; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070740
: 19/10/2021 06:52:18
:
: Tri Parmawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Madureso Indah RT 001 RW 007 Desa Madureso, Kabupaten Temanggung, Jawa
Tengah, 56229
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EN-5
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH DAN PUTIH
: 30
: ===Bolen Pisang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021070741
: 19/10/2021 07:23:51
:
: PT OKE DIGITAL MEDIA

540 Etiket

540 Etiket

: JL. PANGLIMA SUDIRMAN KAV 66 - 68 SURABAYA (BUMI MANDIRI TOWER 2
LEVEL 12), Kel. Embong Kaliasin, Kota Surabaya, Jawa Timur
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: OKE DIGITAL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Putih
: 35, 42
: ===Jasa agen yang mengatur, intermediasi atas pemesanan pembelian yang disediakan melalui Internet dan jaringan
komunikasi lain; Jasa perdagangan; jasa periklanan dan manajemen; management kantor===
===jasa analisis industri dan penelitian; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer;
perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021070742
: 19/10/2021 07:27:28
:
: Anusopati Sukma Sonata, Muh Thanthowi Lathif

540 Etiket

: Jl Raya Sumberrejo No 1106 Rt 26 / Rw 09 Desa Sumberrejo/ Kecamatan
Sumberrejo, Kab Bojonegoro, Kode Pos, 62191, Kabupaten Bojonegoro, Jawa
Timur, 62191
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SIDESA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU
: 9
: ===Alat perangkat lunak komputer untuk memfasilitasi aplikasi perangkat lunak pihak ketiga; Aplikasi mobile berupa video,
suara dan permainan termasuk alat untuk pendidikan bahasa; Aplikasi mobile yang dapat didownload untuk menciptakan,
mengedit, meng-upload, memposting, menunjukkan, menampilkan, berbagi, dan melihat media elektronik, klip audio, klip
video, dan teks melalui internet; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat permainan, program online, teks, gambar,
konten multimedia dan video di terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olahraga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik,
inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan
(wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk ruang obrolan electronic dan papan buletin; Aplikasi mobile yang
dapat diunduh untuk surat elektronik, pengiriman pesan elektronik, dan pengiriman data, gambar, dan dokumen, audio, video
dan multimedia lain secara elektronik; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan
dalam komunikasi group, yaitu pengiriman pesan secara instan, media sosial, file sharing, dan mencari dan memposting teks
dan gambar; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk menulis pesan, berbagi video
gambar, konten multimedia; Aplikasi perangkat lunak (telepon) bergerak (mobile) untuk entri (entry) teks dan karakter prediktif
dan korektif; Aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan otomatis; Aplikasi
perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan otomatis, kontrol secara mandiri,
navigasi, mengemudi dengan bantuan untuk kendaraan, dan mengemudi sendiri untuk kendaraan; Aplikasi perangkat lunak
jaringan sebagai program komputer yang dapat diunduh; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk agen virtual digital, sistem
prediktif, pembelajaran mesin, otomatisasi proses kognitif, pengenalan pola, pengenalan karakter, aplikasi komputasi visual,
virtualisasi pengetahuan, robotik, drone, dan kendaraan tak berawak; Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
telepon seluler; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan akses ke informasi perawatan kesehatan dan
profesional perawatan kesehatan, dan untuk memungkinkan pemeriksaan dan konsultasi jarak jauh dengan dokter dan
profesional perawatan kesehatan; Aplikasi telepon genggam untuk kebutuhan transaksi perbankan; Aplikasi telepon genggam
yang diperuntukkan bagi broker/pialang asuransi untuk memberikan penawaran asuransi, pengikatan polis asuransi dan
menghasilkan dokumen polis asuransi; Aplikasi yang mobil dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pemrosesan,
pemeriksaan kembali dan penyuntingan data dari jam tangan pintar dan alat yang mobil yang menampilkan sistem pemosisian
global, kompas, barometer, altimeter, pedometer, meter detak jantung, accelerometer dan termometer; Aplikasi-aplikasi seluler
yang dapat diunduh untuk pendidikan bisnis dan jaringan bisnis; Chips/ kepingan komputer dengan
piranti lunak yang ditanamkan untuk mengalihkan aplikasi; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk asisten digital pribadi;
Perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler, yaitu perangkat lunak untuk perangkat layar sentuh yang
digunakan untuk memasukkan data, teks prediktif, teks korektif, dan memasukkan teks berbasis sikap (gesture); Perangkat
lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan autentikasi pembayaran
bergerak (mobile) dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan penjual menggunakan suatu alat
komunikasi bergerak (mobile); Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh yang berkaitan dengan pengaturan dan
pengawasan skema insentif penjualan dan promosi, skema keanggotaan, skema bonus, skema hadiah, skema diskon dan
layanan promosi; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh yang berhubungan dengan program loyalti dan dana
yang tersimpan dalam suatu akun; Perangkat lunak aplikasi untuk ponsel pintar; Perangkat lunak aplikasi web; Perangkat
lunak dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan orang di
depan pintu; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan pemesanan layanan perawatan
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kecantikan dan kesehatan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk verifikasi dan autentikasi identitas
pengguna biometrik; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
mempromosikan jasa pihak lain; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
menemukan pekerjaan, usaha atau proyek atas dasar permintaan; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi
seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan area pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; Perangkat
lunak komputer dan program komputer yang dapat diunduh untuk manajemen database, membuat lembar lajur (spreadsheet)
elektronik, mendesain, membuat, mengedit dan mempublikasikan dokumen, pencatatan, email, memasukkan ke dalam
kalendar, manajemen kontak, membuat grafik presentasi, publikasi desktop, manajemen dokumen, pemrosesan kata,
mengirim pesan instan, protokol suara melalui internet (VOIP), konferensi video, konferensi audio, menggunakan bersamasama aplikasi, memastikan keamanan jaringan komputer, dan menyediakan deteksi dan pencegahan intrusi jaringan
komputer; Perangkat lunak platform berbasis website dan aplikasi untuk menjual barang-barang kebutuhan bayi; Perangkatperangkat lunak computer dan perangkat-perangkat keras computer dalam telepon genggam yang memungkinkan pemutaran
dan unduhan aplikasi perangkat lunak; Peranti lunak aplikasi yang dapat diunduh yang menampilkan informasi cuaca, berita
cuaca, ramalan cuaca, informasi indeks suhu; Perluasan, alat dan utilitas sistem komputer dalam bidang perangkat lunak
aplikasi untuk menghubungkan komputer pribadi, jaringan, aparatus telekomunikasi dan aplikasi jaringan komputer global;
Probe untuk penguji sirkuit terpadu, semikonduktor dan jaringan telekomunikasi, alat dan instrumen elektronik, elektronik
opto, fotonik, dan penguji skala nano, sinyal, gambar dan pengukur, yaitu amplifier, attenuator, filter dalam bentuk pengolah
sinyal yang berfungsi untuk menghilangkan komponen frekuensi yang tidak diinginkan dari sinyal, untuk menambahkan yang
diinginkan atau keduanya, mengondisikan dalam bentuk alat yang digunakan untuk persiapan sensor sinyal output untuk
pengolahan, konverter, mixer dalam bentuk perangkat untuk membuat frekuensi baru dari dua atau lebih sinyal untuk
diaplikasikan, modulator dalam bentuk peralatan untuk memvariasikan satu atau lebih sifat gelombang periodik untuk
membawa sinyal, demodulator, prescaler, pembagi dalam bentuk peralatan untuk menggabungkan sebagian dari sinyal dalam
saluran transmisi ke port yang memungkinkan sinyal porsi untuk digunakan pada sirkuit lain, penggabung dalam bentuk
peralatan untuk menggabungkan sinyal di port ke dalam sinyal yang sudah ada dalam saluran transmisi, isolator dalam bentuk
peralatan 2 port non-resiprokal yang memungkinkan sinyal untuk melintas hanya dalam satu arah, sirkulator dalam bentuk
peralatan multi-port non-resiprokal di mana sinyal yang memasuki port apa pun ditransmisikan hanya ke port berikutnya
secara rotasi, pembatas dioda terpadu, sakelar dan router untuk melakukan pembangkitan sinyal, pengolahan sinyal,
penguatan sinyal, konversi sinyal dan kontrol sinyal; alat pengembangan perangkat lunak untuk mengaktifkan aplikasi
perangkat lunak seluler untuk mengakses layanan backend, yaitu, penyimpanan data, pemberitahuan push, dan
manajemen/pengelolaan pengguna; alat untuk pengembangan piranti lunak untuk pembuatan aplikasi mobile Internet dan
antarmuka klien; alat untuk pengembangan piranti lunak, yaitu, piranti lunak untuk pengujian aplikasi; antarmuka
pemrograman aplikasi [Application Programming Interface (API)] untuk digunakan dalam membangun aplikasi perangkat
lunak; antarmuka pemrograman aplikasi [Application Programming Interface (API)] untuk perangkat lunak yang memfasilitasi
jasa/layanan online untuk jaringan/jejaring sosial dan untuk pengambilan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan
manajemen data; aplikasi (perangkat lunak) yang dapat diunduh untuk telepon pintar; aplikasi perangkat lunak berkemampuan
suara untuk manajemen informasi pribadi, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; aplikasi perangkat lunak komputer untuk komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar,
perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat
periferal komputer, pemutar media portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer, yang dapat di unduh; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat
elektronik seluler dan perangkat elektronik portabel, yaitu, telepon seluler, telepon selular, ponsel pintar, konsol permainan
genggam, komputer tablet, komputer laptop, dan komputer notebook; aplikasi perangkat lunak untuk layanan jejaring sosial
melalui internet; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengakses situs web di mana pengguna dapat
memposting peringkat, ulasan, dan rekomendasi pada daftar real estat liburan, akomodasi sementara, acara, lokasi, bisnis,
layanan, dan kegiatan di bidang hiburan, perjalanan, pariwisata, dan restoran; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk pemesanan dan pemesanan transportasi, perjalanan, dan restoran; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan
dengan komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan
audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media portabel, dan perangkat
komunikasi elektronik digital; dompet elektronik yang dapat diunduh yang digunakan untuk aplikasi blockchain; kartu cip
terkode, dan kartu cip elektronik kosong untuk memproduksi dan memasukkan aplikasi ke dalam terminal pengguna;
kit/perangkat untuk pengembangan perangkat piranti lunak (SDK) yang terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak dan
perangkat lunak untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API) untuk membuat perangkat lunak dan
aplikasi yang terkait dengan perangkat elektronik konsumen yang terhubung internet, tidak satupun barang tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; peralatan telekomunikasi untuk menyediakan akses
pihak ketiga ke, dan memungkinkan transmisi video, data dan suara melalui, jaringan komunikasi global, yaitu, komputer
seluler dan akses dan terminal telepon seluler, stasiun pemancar dasar dan bagian radio nirkabelnya, pemancar data,
repeater data, router dan switch, sirkuit transmisi, lingkaran arus terpadu, perangkat keras komputer, klien dan server cloud
mobile (mobile cloud clients and servers), multiplexer, prosesor sinyal digital, prosesor sinyal frekuensi radio, sirkuit switching
seluler (mobile switching circuits), pengontrol listrik lalu lintas udara, pengontrol/pengendali listrik mobilitas, pengontrol listrik
akses, pengontrol/pengendali listrik port jarak jauh, port radio, antena, komponen radio elektronik, perangkat lunak untuk
aplikasi telekomunikasi, dan jaringan inti seluler (mobile core networks) yang terdiri dari transceiver data, jaringan nirkabel dan
gateway untuk pengumpulan, pengiriman/transmisi dan pengelolaan data, suara dan video; perangkat lunak aplikasi komputer
untuk platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk pertukaran digital untuk item barang virtual; perangkat lunak
aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk pertukaran digital untuk item virtual;
perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, atau perangkat seluler lainnya, yaitu, perangkat lunak untuk
mengendalikan perangkat yang meningkatkan atau memperkuat suara sekitar atau menutupi kebisingan; perangkat lunak
aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada telepon seluler, yaitu, perangkat lunak komputer untuk
menyediakan akses ke permainan elektronik melalui situs web jaringan sosial online; perangkat lunak aplikasi pemrograman
antarmuka (API) yang dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi permainan gawai yang dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi
seluler untuk digunakan pada perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyediakan akses ke sumber daya manusia,
informasi penggajian, karyawan, dan data perusahaan, memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data terkait tempat
kerja, yaitu, informasi sumber daya manusia dan penggajian, data waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk, data
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produksi, data operasional, data logistik, data keuangan dan data perusahaan, dan manajemen personalia, pelaksanaan tugas
dan manajemen/pengelolaan alur kerja; perangkat lunak aplikasi untuk telepon seluler; perangkat lunak dalam bentuk aplikasi
seluler; perangkat lunak dalam bentuk aplikasi seluler untuk membuat, berbagi, menyebarluaskan dan memposting iklan;
perangkat lunak dan perangkat keras untuk mengelola informasi identitas, hak akses ke sumber daya dan aplikasi informasi
dan kegunaan autentikasi; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk verifikasi dan autentikasi identitas
pengguna; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API), tidak satupun barang
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk
mengakses, menelusuri, dan mencari basis data, audio, video, dan konten multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak,
pasar aplikasi perangkat lunak secara online, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan kemampuan audiovisual dan aplikasi
multimedia; perangkat lunak komputer untuk pengembangan, penyebaran, dan manajemen sistem komputer dan aplikasi.;
perangkat lunak komputer yang dalam sifat aplikasi mobile untuk verifikasi dan pembuktian identitas pengguna; perangkat
lunak komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan perangkat lunak aplikasi seluler untuk digunakan dalam
mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video; perangkat lunak pengembangan aplikasi; perangkat lunak
untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API); perangkat lunak untuk digunakan sebagai application
programming interface (API) untuk pengembangan, pengujian, dan pengintegrasian aplikasi perangkat lunak; perangkat lunak
untuk digunakan sebagai application programming interface (API) untuk pengembangan, pengujian, dan pengintegrasian
aplikasi perangkat lunak blockchain; perangkat lunak untuk memungkinkan pengembangan, penilaian, pengujian, dan
pemeliharaan aplikasi perangkat lunak bergerak (mobile) untuk perangkat/alat komunikasi elektronik portabel, yaitu, telepon
bergerak (mobile), telepon pintar (smartphones), komputer genggam dan tablet komputer; perangkat lunak untuk
mengembangkan, menyebarkan, dan mengelola aplikasi perangkat lunak, dan mengintegrasikan aplikasi perangkat lunak
untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token
digital, token kripto (crypto token) dan akun token utilitas; perangkat lunak untuk operasi dan aplikasi untuk perangkat
komunikasi nirkabel yang mencakup satu atau lebih transmisi, satu atau lebih penerima, dan satu atau lebih prosesor, untuk
menyediakan layanan komunikasi nirkabel ke satu atau lebih perangkat, yaitu, menghubungkan dengan beberapa perangkat
melalui jaringan nirkabel lokal dan untuk menghubungkan perangkat dengan internet melalui jaringan area luas nirkabel;
perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler untuk jejaring sosial; perangkat lunak yang dapat diunduh
dalam sifat aplikasi mobile untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna biometrik; perangkat lunak, yaitu, aplikasi yang
menyediakan fungsionalitas jaringan/jejaring sosial; perlengkapan pengolah data tetap, dapat dipindah dan on-board untuk
digunakan pada kendaraan darat, udara dan laut sehubungan dengan keamanan forensik dan aplikasi transport untuk aplikasi
yang melibatkan aspek medis dan hukum; piranti keras komputer dengan piranti lunak yang tertanam untuk mengalihkan dan
router aplikasi (aplikasi yang dapat diinstalasikan pada sistem operasi sehingga system operasi tersbut akan memiliki
kemampuan seperti router); piranti lunak komputer cloud yang digunakan pada aplikasi, manajemen database, dan
penyimpanan data elektronik perusahaan; piranti lunak untuk memantau kinerja cloud, web dan aplikasi; piranti lunak untuk
menilai keamanan aplikasi; piranti lunak yang digunakan untuk menjalankan komputasi cloud yang berbasis aplikasi; piranti
lunak yang menyediakan akses berbasis web untuk aplikasi dan layanan melalui suatu web yang mengoperasikan sistem atau
portal antarmuka; platform perangkat lunak untuk menyediakan program interface untuk pihak ketiga untuk mengakses konten
situs web dan data untuk pengembangan web dan pengembangan aplikasi situs web; program aplikasi untuk tujuan
mempromosikan gaya hidup yang aktif dan kesehatan dengan memberi penghargaan kepada pelanggan karena telah aktif
dan mencapai sasaran yang ditetapkan; program aplikasi yang bisa diunduh untuk telepon seluler, komputer tablet dan
komputer genggam untuk rencana asuransi jiwa dan kesehatan yang mempromosikan kesehatan dan kebugaran dengan
memberi penghargaan kepada pelanggan yang aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan dengan diskon premi asuransi;
program perangkat lunak komputer untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak computer, tidak satupun barang tersebut
untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional
khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; sakelar sensor, pengontrol sensor, sensor
gerakan, sensor jarak, sensor jarak jauh dan sensor pengukur, aparatus telemetri, perangkat lunak komputer untuk integrasi
aplikasi dan database; sistem aplikasi platform perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk industri pertambangan terdiri
dari suatu server pusat jaringan, suatu perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk modul router jaringan, node
nirkabel, yaitu, modem kendaraan router jaringan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit antarmuka dan modul router
jaringan untuk kendaraan, modul lampu pada topi, yaitu, sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk penambang dan
modul jaringan sensor, yaitu, modul router jaringan yang menyampaikan informasi dari sensor yang ditempatkan di tambang
ke server pusat jaringan; terminal elektronik untuk keperluan pengamanan permainan, lotre dan aplikasi taruhan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070743
: 19/10/2021 07:42:58
:
: ADHITYA SATRIADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. CILANDAK TENGAH RAYA NO.12 RT.007 RW.001 CILANDAK BARAT, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SEMASTA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 4

740

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===lilin aroma aromaterapi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070744
: 19/10/2021 07:44:42
:
: CV BELLADERMA INDONESIA

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RUKO JALUR SUTRA 29C/33,KELURAHAN PAKUALAM,KECAMATAN SERPONG
UTARA, Kota Tangerang Selatan, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NEUDE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT DAN PUTIH
: 3
: ===Lotion jerawat; Sabun; Sabun cream; Sabun mandi; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan untuk perawatan kulit
bayi; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion
untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim
pencukur; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar
untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih
permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan,
sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet
dan pembersih toilet; kosmetik perawatan kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit
tanpa obat; lotion berjemur; lotion cukur; lotion kecantikan; lotion mandi; lotion mata; lotion styling; lotion tahan usia; lotion
tangan; lotion untuk wajah; produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; sabun cair; sabun cuci; sabun krim; sabun
kulit; sabun mandi; sabun wajah; sabun-sabun; sediaan perawatan kulit anti penuaan; tisu diresapi dengan sediaan perawatan
kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021070745
: 19/10/2021 07:47:31
:
: Tri Rahayu

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Danurejo Gang II RT 003 RW 002 Desa Danurejo, Kabupaten Temanggung, Jawa
Tengah, 56254
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Mbok Lurah
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, KUNING, HITAM
: 43
: ===Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); layanan snack-bar; layanan snack-bar dan kantin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021070746
: 19/10/2021 07:52:30
:
: Putu Ivan Yunatana, SE, Olivia Anastasia Padang

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Teras Ayung Blok D 3-5 Gatsu Timur Br. Tembau Tengah, Desa Penatih,
Kota Denpasar, Bali, 80238
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BALI WASTE CYCLE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hijau
: 40

740

540 Etiket

Halaman 192 dari 1251

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Pembuangan limbah domestik dan sampah; daur ulang limbah dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
daur ulang sampah; informasi, saran dan layanan konsultasi terkait dengan daur ulang limbah dan sampah; jasa konsultasi
untuk daur ulang botol plastik; pemilahan limbah dan sampah domestik; pemilahan sampah dan bahan daur ulang
[transformasi]; penggilingan; pengolahan bahan plastik dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; pengolahan dan
daur ulang limbah dan sampah; pengumpulan dan pemilahan limbah dan sampah; penyediaan informasi tentang daur ulang
botol plastik; penyewaan mesin dan peralatan pemadatan limbah; penyewaan mesin dan peralatan pemecah sampah;
upcycling [daur ulang limbah]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070747
: 19/10/2021 08:18:46
:
: Widi Kumoro

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Krajan I RT 004 RW 002 Desa Rejosari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MADU PPJT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021070748
: 19/10/2021 08:20:52
:
: DRS.MOHAMMAD ANSOR ALAMSYAH

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jemursari Timur 14/5, RT.001, RW.008, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan
Wonocolo, Surabaya., Kota Surabaya, Jawa Timur, 60237
: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
: Jalan Ngagel Wasana III No 53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BUNGHAJI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah;Hitam;Putih
: 36
: ===jasa tabungan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070750
: 19/10/2021 08:49:03
:
: Michael Andy Prayitno L

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cipinang Elok Blok C No 20, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13420
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PABLO'S
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 34, 35
: ===Asbak, kantong, tempat atau kotak untuk batang tembakau; cerutu; korek api cerutu; kotak rokok; pemotong cerutu===
===Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah
direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; jasa ritel; toko===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021070751
: 19/10/2021 08:49:45
: 4768703 20/05/2021 FR
: Decathlon SE
: 4 Boulevard de Mons,
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
France
: Raden Prista Devina S.H.,
: PT Mirandah Asia Indonesia Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78 Setia Budi Kota Jakarta Selatan Dki Jakarta 112910

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VAN|RYSEL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 18
: ===Tas-tas; bagasi; koper kecil; tas olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

540 Etiket

: DID2021070752
: 19/10/2021 08:52:11
:
: Dwi Wahyudi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl. mayangsari no.1, Danukusuman, kecamatan Serengan, Surakarta., Kota
Surakarta, Jawa Tengah, 57156
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SARANG NEST
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru, oranye, putih
: 29
: ===Sarang burung dengan gula batu yang bisa dimakan; Sari sarang burung; sarang burung yang bisa dimakan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070753
: 19/10/2021 08:55:58
:
: TEDDY HARTONO TANUWIDJAJA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PURI MARINA B3E NO.16 RT.009 RW.011, KEL. ANCOL, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14430
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MDLK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH MERAH
: 3
: ===Bibit parfum; Parfum tubuh yang disemprotkan; air parfum; ambergris [parfum]; bahan parfum dan perasa/aroma;
colognes, parfum dan kosmetik; dasar untuk parfum bunga; ekstrak untuk parfum; minyak parfum; minyak untuk parfum dan
aroma; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk
padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; sachet parfum; wewangian,
wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021070754
: 19/10/2021 08:57:41
:
: TEDDY HARTONO TANUWIDJAJA

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PURI MARINA B3E NO.16 RT.009 RW.011, KEL. ANCOL, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14430
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MDLK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH MERAH
: 4
: ===Oli mesin untuk sepeda motor; Oli pelumas; oli dan pelumas dan oli motor; oli motor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070755
: 19/10/2021 08:58:31
:
: Dede Kusmiran

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Leuwi Loa RT 003 RW 003 Desa Sukagalih, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat,
43291
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Deka29
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Hijau Tua, Hijau Muda, Merah, Biru, Oranye, Kuning, dan Putih
: 29
: ===Ayam Geprek Sambal Matah; Keripik singkong aneka rasa; Keripik talas; Minuman susu terdiri dari buah-buahan; Sale
pisang; buah dan sayuran olahan; buah dan sayuran yang dimasak; irisan buah; keripik bayam; keripik ikan; keripik jamur;
keripik kentang; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik sukun; keripik talas; keripik ubi; keripik usus;
makanan ringan dan keripik berbahan dasar sayuran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D122021070756
: 19/10/2021 08:58:55
:
: AHMAD ACHYAD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sutoyo S No. 11 RT. 017 RW. 002 Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan
Banjaramsin Tengah, Kota Banjarmasin, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan,
70123
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HELWAFOOD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Orange, Kuning, Merah, Biru Muda, Biru Tosca, Ungu dan Hitam
: 29
: ===Tahu Bakso; bakso===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021070781
: 19/10/2021 10:00:40
:
: PT. Nusantara Bonapasogit

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Jatinegara Timur Nomor 123, Balimester, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta, 13310
:
:
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SISHCA (SISTEM INFORMASI HUMAN CAPITAL)
: Sistem informasi pengelolaan Sumber daya manusia (SDM) perusahaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hitam, Merah, Biru
: 9
: ===perangkat lunak aplikasi seluler untuk digunakan pada perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyediakan akses
ke sumber daya manusia, informasi penggajian, karyawan, dan data perusahaan, memungkinkan pengumpulan dan
pemrosesan data terkait tempat kerja, yaitu, informasi sumber daya manusia dan penggajian, data waktu karyawan, data
tenaga kerja, data produk, data produksi, data operasional, data logistik, data keuangan dan data perusahaan, dan
manajemen personalia, pelaksanaan tugas dan manajemen/pengelolaan alur kerja===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070782
: 19/10/2021 10:03:17
:
: Institut Pertanian Bogor (IPB), Kustiariyah Tarman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Andi Hakim Nasoetion Lantai 2, Kampus IPB Dramaga, Bogor, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Tembora
: sebuah penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat dan Hijau
: 29
: ===keripik tempe===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070783
: 19/10/2021 10:05:23
:
: Farid Khaedar

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ngaglik RT 003 RW 004 Pancurwening, Wonosobo, Jawa Tengah, Kabupaten
Wonosobo, Jawa Tengah, 56315
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Nutrivit A
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas, Biru, Putih
: 5
: ===Madu untuk kesehatan; Minuman suplemen dari madu; Obat herbal rasa madu; Obat herbal yang mengandung madu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D122021070784
: 19/10/2021 10:06:20
:
: IKA PANDU SAPUTRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Desa Gunung Melati RT 011 RW 002 Kec. Batu Ampar Kode Pos 70882, Kabupaten
Tanah Laut, Kalimantan Selatan, 70882
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: UMSHA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Kuning
: 25
: ===Pakaian anak-anak; Pakaian muslim; jilbab; pakaian wanita===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070785
: 19/10/2021 10:07:33
:
: HENDRA WIJAYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: MUARA KARANG BLOK E6 UTARA NO 11A, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LAVAVA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: WARNA HITAM DAN PUTIH
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah,
mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker
pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Balsem kecantikan; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat
untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa pencuci wajah;
Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih
kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik, yaitu sediaan untuk
menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan
dalam mencuci; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik;
Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Linen untuk menghilangkan minyak
wajah; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk wajah; Maker
wajah (Kosmetik); Masker Wajah; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker
wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Pembersih Wajah
[Cleanser]; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk
perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi,
yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata,
perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau
bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi;
Sabun cair wajah; Sabun jerawat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik;
Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sampo rambut
3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan
tanpa obat; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen,
larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.;
Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah;
Sediaan perawatan wajah; Sediaan tata rias wajah; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim
wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan
masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah
(kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Tisu penyerap untuk wajah; Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; barang-barang toilet (toilet articles),
yaitu, sabun dan air toilet; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bubuk kosmetik,
krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa pembersih tubuh
dan wajah; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cat wajah; concealer wajah; emulsi
wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esens wajah; gel dan minyak
kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung
obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; kapas
kecantikan; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan,
bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam
bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik, yaitu, susu, losion,
gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim anti-penuaan untuk wajah; krim dan gel kosmetik
untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kecantikan; krim kecantikan
balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk
untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pemutih kulit wajah; krim tangan, krim kaki, krim
bernutrisi, krim pembersih wajah; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan
tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; lilin untuk keperluan kecantikan; losion pemutih kulit wajah; losion
pengelupasan untuk wajah; losion tubuh dan wajah; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah
untuk dipakai setelah bercukur; lotion kecantikan; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan
tangan untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut;
make-up untuk wajah dan tubuh; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan
wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk
menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit,
sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan,

740
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sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker pembersih untuk wajah; masker pemutih kulit wajah; masker untuk
membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik;
masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; mengklarifikasi tonik
wajah; minyak wajah; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty
pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket wajah; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau;
pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak
mengandung obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak
mengandung obat; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik;
pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci wajah berbentuk bubuk;
pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk
digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); produk dan sediaan kosmetik perawatan
kecantikan; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk perawatan tubuh [tidak
mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan
wajah [kosmetik]; produk sabun; rias wajah; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi;
sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk
binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan,
wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cukur; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair;
sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan;
sabun non-obat untuk wajah; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah;
sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun wajah;
sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi,
busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung
obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk
mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi;
sabun wangi; sabun-sabun; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan
eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan
wajah topikal; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan pembersih pribadi untuk
wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan;
sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan
untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan-sediaan pembersih kulit
untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan,
mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan
gigi; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan
untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah;
strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; susu kecantikan; susu pelembab untuk pemutih kulit
wajah; susu pembersih wajah; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh;
susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak
mengandung obat; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; toner untuk wajah tidak
mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D122021070786
: 19/10/2021 10:08:45
:
: SUSI ANGGRAINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Veteran Komplek A. Yani II No. 47 RT. 025 RW. 002 Kelurahan Pengambangan,
Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70237
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ALFAKIYA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Coklat, dan Kuning.
: 30
: ===kue coklat; kukis (kue kering)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070787
: 19/10/2021 10:08:54
:
: GIYANTO

Alamat Pemohon

: JL. H. GEDAD RT.002/003, PANINGGILAN UTARA, KEC. CILEDUG., Kota

740

540 Etiket

540 Etiket
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Tangerang, Banten, 15153
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CITA RASA DIMSUM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah & Putih
: 29
: ===dimsum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021070788
: 19/10/2021 10:10:59
:
: DEBBY MURYATI

540 Etiket

: KP. UTRI NO. 5, KEL. KEBONAGUNG, KEC. SEMARANG TIMUR, Kota Semarang,
Jawa Tengah
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ARS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH, KUNING
: 11
: ===ALAT PENGERITING RAMBUT LISTRIK; Aksesoris keselamatan untuk peralatan dan pipa air atau gas; Dispenser air;
Filter untuk membersihkan udara; Fitting lampu; Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap, memasak, pendinginan,
pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; Jamban; Keran untuk pipa; Ketel untuk instalasi
penyedia air panas; Kipas angin; Kloset air; Mesin pengering piring untuk restoran; Pengering pakaian; Peralatan-peralatan
electrothermic rumah tangga untuk tujuan sanitasi; Saluran air untuk kamar mandi; Screen Shower; Selongsong lampu; Teko
kopi listrik; aerator hemat air kran; alat steamer rambut; alat untuk penyaring air minum; aparat AC; aparat pemanas; aparat
pendingin air; aparatus pengeringan tangan listrik untuk washrooms; aparatus untuk tujuan penerangan, pemanasan,
pembangkit uap, memasak, pendingin, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan sanitasi; bak mandi; bejana kakus; bidet; bidet
air mancur; bilik atau box pancuran mandi; blower rambut; bola pelampung untuk tangki toilet; cerobong asap untuk boiler
pemanasan; filter air; filter bidet; filter kopi, listrik; filter kran; filter untuk AC; fitting mandi; footwarmers listrik; instalasi kamar
mandi; instalasi mandi sauna; instalasi pemurnian air; instalasi pemurnian gas; instalasi penyaringan udara; instalasi sanitasi;
jet air; jet air untuk digunakan di bak mandi; kamar mandi tenggelam; kandang mandi; kap lampu; katub keran; katup kontrol
mandi; katup pancuran; katup pipa air; kelopak untuk kursi toilet; kepala pancuran; kepala shower; keran *; keran air pancur;
keran yang digunakan untuk kamar mandi; kompor; kompor gas; kompor listrik; kontrol air katup untuk kran; kran mixer untuk
pipa air; kran otomatis; kursi toilet; lampu; lampu lampu; lampu lampu LED; lampu sorot; lemari es; mandi mixer; mandi
shower; mangkuk toilet dengan air jet bidet terintegrasi; mencuci tangan cekungan [bagian dari instalasi sanitasi]; mesin cuci
untuk kran air; mesin kopi listrik untuk keperluan rumah tangga; mesin kopi, listrik; mesin pengering laundry; mug dipanaskan
secara elektrik; oven listrik; panci pemanas; pancuran air termostatik; panggangan, listrik; pemanas air; pemanas kamar
mandi; pemasangan dan peralatan kamar mandi termasuk toilet; pembilasan peralatan untuk toilet; penanak nasi; pengatur
pancuran air bukan elektronik; pengering rambut; pengering tangan otomatis; penghangat tempat tidur; pengukus nasi
menggunakan listrik; penlights; penyaring untuk aquarium; penyaringan air dan aparat pemurnian; peralatan kamar mandi;
peralatan untuk air desinfektan; perlengkapan lampu; perlengkapan pipa mandi; pintu mandi; pipa fleksibel menjadi bagian
dari instalasi pipa mandi; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi wastafel pipa; pipa menjadi bagian dari instalasi sanitasi;
reflektor lampu; saringan air.; saringan untuk saluran pembuangan air dikamar mandi; saringan wastafel; saringan-saringan
(filters) untuk tangki-tangki pengolahan limbah untuk keperluan rumah tangga; selang mandi; shower genggam; shower
penyemprot [pipa fitting]; tangki air toilet; toilet; udara filter untuk unit AC; unit bathtub integral dengan lantai kamar mandi dan
wastafel; wastafel dapur untuk penggunaan komersial; alat sterilisasi air; bak cuci untuk dapur, cucian dan kamar mandi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070789
: 19/10/2021 10:13:02
:
: BUDIHARJO WIDJAJA

540 Etiket

: Taman Kebon Jeruk Blok W.III No.12 Rt.012 Rw.003, Kel.Joglo Kec.Kembangan,
Jakarta Barat , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11640
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SNUGGLI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam & putih.
: 12
: ===Bantalan penyerap keringat untuk kereta bayi; KERETA ANAK; Kereta dorongan bayi; Kursi berpemanas disesuaikan
khusus untuk kereta bayi; Kursi berpendingin disesuaikan khusus untuk kereta bayi; Kursi pengaman untuk bayi dan anakanak untuk kendaraan; Payung untuk ditempelkan pada kereta bayi; Pemegang minuman untuk kereta bayi; Penutup yang
pas untuk kereta bayi; Tas disesuaikan untuk kereta bayi; Tempat duduk mobil, kereta dorong dan kereta dorong dengan roda
depan tepat (fixed) dapat untuk sambil berlari untuk bayi dan anak-anak; bantal penguat anak untuk kursi kendaraan; booster
kursi untuk digunakan dalam kendaraan; footmuffs dipasang untuk kereta bayi; footmuffs dipasang untuk pushchairs;
footmuffs dipasang untuk pushchairs dan kereta bayi; harness pengaman kendaraan untuk kereta dorong bayi; harness
pengaman kendaraan untuk kursi pengaman untuk anak-anak; kap untuk kereta bayi; kelambu dipasang stroller; kereta bayi;
kereta bayi dengan dukungan bayi yang dapat dilepas; kereta sepeda; kerudung kereta dorong; kerudung untuk kereta bayi;
kursi anak portable untuk kendaraan; kursi anak untuk digunakan di kendaraan; kursi anak untuk sepeda; kursi anak-anak
untuk kendaraan; kursi bayi portabel untuk kendaraan; kursi keselamatan kendaraan untuk anak-anak dan kursi booster
(kendaraan); kursi keselamatan untuk anak-anak untuk mobil; kursi keselamatan untuk anak-anak, untuk kendaraan; kursi
keselamatan untuk bayi, untuk kendaraan; kursi mobil untuk anak-anak; kursi pendorong kendaraan untuk anak-anak; kursi
pengaman untuk bayi untuk penggunaan di kendaraan; kursi pengaman yang disesuaikan untuk penggunaan untuk anak-anak
di kendaraan; kursi sepeda untuk anak-anak; kursi untuk anak-anak untuk digunakan di kendaraan; pas kereta dorong bayi
selimut; pelindung kaki untuk kereta dorong bayi ; penutup kaki untuk kereta bayi; penutup kereta bayi; penutup kereta dorong
bayi; pushchair dipasang dilengkapi kelambu; restraints anak untuk kursi kendaraan; selimut pas untuk kursi mobil untuk anakanak; tas disesuaikan untuk pushchairs; tas yang disesuaikan untuk kereta dorong bayi ; tempat duduk pengaman di mobil
untuk anak-anak; tudung kereta dorong; tudung untuk kereta bayi; tutup pelindung kereta bayi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021070790
: 19/10/2021 10:13:14
:
: PT TERATAI AGUNG KENCANA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BR Canggu, Desa Canggu, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, 80361
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TERATAI GRAND VILLAGE
: GRAND VILLAGE Artinya Desa Besar

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH DAN MAS
: 35
: ===Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor,
pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort,
apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan
yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070791
: 19/10/2021 10:14:35
:
: mike febrianti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: puri bintaro residence 2 cluster A/1 RT003 RW010 kel. serua indah Kec. ciputat, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15410
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: pempek bu mike
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, kuning, biru dan hitam
: 29
: ===Pempek; ikan olahan; produk ikan olahan===

740

540 Etiket

540 Etiket
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===Pempek; ikan olahan; produk ikan olahan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D122021070792
: 19/10/2021 10:20:21
:
: JOUNY STIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Balicak Subur RT. 008 RW. 003 Kelurahan Kandangan Lama, Kecamatan
Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan,
70871
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JONY FINK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih dan Merah Muda
: 21
: ===Ulekan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070793
: 19/10/2021 10:24:01
:
: Febrian Agung Budi Prastyo

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl.Edelweis Raya no.2 RT.004/RW.011 kel.Pasirlayung Kec.Cibeunying kidul, Kota
Bandung, Jawa Barat, 40192
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ECOMAXX COFFEE GINSENG
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH HITAM EMAS
: 30
: ===Andewi (pengganti kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Bahan
campuran minuman berbahan dasar kopi; Biji kopi; Ekstrak kopi malt; Kakao dan kopi buatan; Kapsul kopi terisi; Kapsul kopi
yang berisi kopi untuk diseduh; Kerupuk kopi; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat;
Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi
yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Macchiato (minuman
kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Minuman
Kopi Hawai; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman
dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan
susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman serbuk daun kelor organik royal
moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat);
Penyedap rasa dan aroma kopi; Roti kopi; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi; affogato [minuman
berbasis kopi yang mengandung es krim]; bahan pengganti kopi; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi
panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; butiran kopi berbentuk kristal sebagai pemanis; campuran kopi; campuran kopi dan
sawi putih; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran sawi putih dan sawi putih untuk digunakan sebagai pengganti
kopi; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; es kopi; esensi kopi; isian kantong penyaring kopi tetes; kafein
tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi;
kapsul kopi, terisi; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi
dawet; kopi dawet ireng; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang
belum dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kulit
cokelat mengandung biji kopi bubuk; makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan penutup dengan rasa kopi; makanan
ringan berbahan dasar kopi probiotik; mie kering bahan pengganti kopi; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan
dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman
berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kopi;
minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan;
minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso
dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan
susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman
yang terbuat dari kopi; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minumanminuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slushtype drinks); minyak kopi; olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi; pengganti kopi berbahan dasar chicory;
penyedap kopi; perasa kopi; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; permen rasa kopi.; polong

740
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kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; produk-produk kopi; sawi putih [pengganti kopi]; sediaan
berbahan dasar kopi; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk
minuman berbahan dasar kopi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070794
: 19/10/2021 10:25:26
:
: Febrian Agung Budi Prastyo

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl.Edelweis Raya no.2 RT.004/RW.011 kel.Pasirlayung Kec.Cibeunying kidul, Kota
Bandung, Jawa Barat, 40192
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LVN Beauty Center
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070795
: 19/10/2021 10:26:05
:
: Saroyo

Alamat Pemohon

: Kelurahan Batuputih Bawah RT 1, RW 1, Kota Bitung, Sulawesi Utara, 95535

540 Etiket
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Unsrat Food of Bird
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Biru, Putih
: 29
: ===buah beku===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070796
: 19/10/2021 10:27:36
:
: Iksan nurdin

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl.veteran gg rd kosasih rt04/01 kel;gunung batu kec;bogor barat, Kota Bogor, Jawa
Barat, 16118
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Tiga Dimensi
: Keripik Mommy
: ibu

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam,coklat,kuning,putih dan hijau
: 29
: ===Keripik salak; Keripik tahu; keripik kedelai; keripik kentang rendah lemak; keripik pisang; keripik sayuran; keripik
singkong===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070797
: 19/10/2021 10:28:02
:
: PT Sumber Klik Sejahtera

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Ciputat Raya Nomor 1, RT 001/ RW 006, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,
12310, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ULTRON
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 11
: ===Lampu LED; Lampu listrik dan peralatan penerangan lainnya; Lampu sorot; Lampu yang dioperasikan dengan baterai
portabel yang dapat ditempatkan pada permukaan dimana sumber cahaya lain tidak tersedia; Lampu–lampu LED (Light
Emitting Diode); Penerangan LED; bola lampu; bola lampu LED; bola lampu elektrik; bola lampu, listrik; kap lampu; lampu
lampu; lampu lampu LED; lampu langit-langit; lampu listrik; lampu sorot; lampu sorot LED; light-emitting diode [LED] lampu;
peralatan penerangan LED; perlengkapan lampu LED; perlengkapan pencahayaan bertenaga baterai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070798
: 19/10/2021 10:31:34
:
: PT Trueve Mitra Indonesia

540 Etiket

: Kirana Two Office Tower Lt. 10 – A,
Jalan Boulevard Timur No. 88,
Kelapa Gading, Jakarta Utara
, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TRUEVE TRUE BARRIER
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan riasan; Balsem mata; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bulu
mata buatan; Eksfoliator; Eyeliner; Gel pelangsing (kosmetik); Gincu; Krem Jerawat Non Medis; Krim mata; Krim tabir surya;
Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Kuku buatan; Losion dan serum; Losion menghapus make-up;
Losion untuk tangan dan tubuh; Maskara; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik;
Pembersih; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih make-up; Pembersih wajah; Pencuci tangan; Penguat kuku dan
pembersih cat kuku; Penjernih; Perawatan anti-penuaan; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir;
Produk perawatan rambut; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun tangan cair; Sampo; Scrub wajah
[facial scrub] kosmetik; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan penghapus
perekat; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan tabir surya;
Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum kecantikan
(kosmetik); Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Tonik kecantikan untuk
diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin rambut; antiperspiran non-obat; balsem
bibir tanpa obat; basis make-up dalam bentuk pasta; bedak krem; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh; bedak
tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body butter
untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion;
bronzer kulit; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk tubuh berkilau; bulu mata
palsu; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa pembersih kulit; butiran pembersih wajah; cat kuku; colognes,
parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan
kosmetik; dandan; dasar bedak; dasar bedak untuk kulit; deodoran tubuh; deodoran untuk perawatan tubuh; dupa; eau de
toilette; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk
perawatan kulit; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; foundation cair; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk
keperluan kosmetik; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata; gel mata untuk
keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penata alis; gel pewarna alis; gel setelah
matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel untuk penggunaan kosmetik; glitter dekoratif untuk
keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; kain atau tisu diresapi dengan pembersih
kulit; kapas untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara,
blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir;
kondisioner kain; kondisioner kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner;
kondisioner rambut; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan
matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk
anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik yang digunakan sebagai
sediaan perawatan kulit; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik;
krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
aromaterapi; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan
tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar
matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim
exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim
kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik
untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim
kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk
keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim masker
tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk
keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk
scrub wajah; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim
pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih kulit; krim
pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang
bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim
perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim setelah
matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim
tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim
tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh
kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk mengelupas kulit mati; krim
untuk mengurangi selulit; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah
dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wangi; krim wangi
untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kuku palsu; kulit
mengklarifikasi; lipstik; losion untuk tubuh; lotion aromaterapi; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh
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beraroma; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi
munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh;
lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit;
lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion
pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh
dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari;
lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut tanpa obat; lotion setelah matahari;
lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya; lotion tabir surya
untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk
keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion
wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim
dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up
bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus gel;
make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; maskara; masker kaki
untuk perawatan kulit; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit
untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih mineral; masker
pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker perawatan rambut; masker rambut;
masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh;
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah
kosmetik; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit;
mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak kolonyo; minyak kosmetik; minyak kosmetik
untuk kulit; minyak tubuh berkilau; minyak wangi; paket kosmetik wajah; paket wajah; palet pengkilap bibir; parfum; parfum
dan cologne; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab kulit; pelembab rambut; pelembab setelah
matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab wajah kosmetik; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari untuk
bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembentuk garis bibir; pembersih kulit; pembersih tangan; pembersih wajah;
pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan
pemerah pipi; pencerah kulit; pencuci muka; penetral bibir; penghilang riasan mata; pengkilap bibir; pensil alis; pensil blush on;
pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan
kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan
bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat
untuk membubuhkan rambut palsu; perona mata; perona pipi; pewarna kosmetik; preparat pemutihan [decolorants] untuk
keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk sabun; ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; rias
wajah; riasan mata; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan
wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cuci tangan; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun krim; sabun
krim tubuh; sabun kulit; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun
non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun tubuh; sabun tubuh
tanpa obat; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wangi; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan
kondisioner rambut; sampo tanpa obat; scrub kaki; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan
untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub
tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan
berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit;
sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik
anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal;
sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk
kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi
kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan
kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi tanpa obat; sediaan menghapus make-up; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan
pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat
untuk kulit; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan kulit;
sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan
kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kulit anti-penuaan;
sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan
rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block; sediaan sun block
untuk keperluan kosmetik; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan;
self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran
pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit
tanpa obat untuk wajah; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; sun block lotion
untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab tubuh; susu
pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu setelah matahari; susu setelah matahari
[kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan
kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya tahan air; tabir surya
untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit;
texturizers kulit; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tubuh gemerlap;
wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna pipi; warna
rambut; wewangian; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===
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: Winston Madjukie
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: Jl. Surya Wijaya IV/J-4, Rt.004, Rw.011, Kedoya Utara, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11520
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa
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511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa
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Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih (Semua Warna)
: 35, 36, 41, 43
: ===-; 22.Manajemen arsip terkomputerisasi yaitu manajemen arsip digital yang terdiri dari portofolio rangkaian gambar serta
video yang dimaksudkan untuk digunakan dalam lisensi pada periklanan tradisional serta dalam promosi perilaku (periklanan
moral) (computerized file management, namely, digital file management comprising a portfolio of images and video sequences
intended for use under license in traditional advertising and in the promotion of behaviour (moral advertising)); 23. Jasa toko
ritelonline (perdagangan-elektronik) yaitu menyediakan informasi tentang produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan
mempromosikan serta menjual produk-produk tersebut (online retail store services (e-commerce), namely,providing of
information about products via telecommunication networks for thepurpose of promoting and selling such products);
Administrasi Perdagangan; Administrasi bisnis; Administrasi bisnis dalam bidang transportasi; Administrasi bisnis dan urusan
kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi dan manajemen usaha;
Administrasi komersial; Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa
bagi orang lain; Administrasi online dan pengawasan diskon, penawaran khusus dan skema voucher hadiah; Administrasi
penjualan untuk penjualan mobil-mobil; Administrasi program keuntungan atau kompensasi untuk anggota; Administrasi
program loyalitas untuk mempromosikan kepemilikan liburan; Administrasi sistem dan portal daring yang memungkinkan
promosi kegiatan kebugaran dan kesehatan; Administrasi skema insentif dan loyalitas untuk anggota; Administrasi skema
keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon;
Administrasi untuk mengoperasikan komputer server; Administrasi untuk mengoperasikan komputer, sistem komputer dan
peralatan yang dapat dikendalikan komputer; Administrasi untuk peralatan yang beroperasi untuk akses Internet; Administrasi
urusan bisnis waralaba; Administrasi yang berkaitan dengan pemasaran; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor
Elektronik; Agen ekspor-impor peralatan dan perlengkapan bayi; Agen informasi komersial (menyediakan informasi bisnis,
seperti pemasaran atau data demografis); Agen kontrak penjualan tenaga surya; Agen penjualan; Agen penjualan peralatan
elektronik untuk penerimaan nirkabel, penyimpanan dan pengiriman data dan pesan; Agen publikasi; Agen untuk transaksi
komersial; Agen-agen Penjualan Elektronik; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui jaringan-jaringan komputer
global; Aktivitas konsultasi manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan; Analisis Pasar; Analisis biaya
dan pengawasan dan manajemen persediaan; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen persediaan; Jasa nasehat,
informasi dan konsultasi sehubungan dengan kegiatan; Analisis manajemen bisnis atau konsultansi bisnis dalam bidang
teknologi informasi; Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis di
bidang keamanan dunia maya; Analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis sehubungan dengan keamanan dunia maya
dan keamanan Internet; Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa melalui jaringan komputer
global; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Bahan-bahan produksi, persiapan, presentasi dan distribusi periklanan,
promosi, publisitas dan pemasaran; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Bantuan dalam pengelolaan kegiatan
bisnis; Bantuan manajemen bisnis atau industri dan layanan konsultasi manajemen bisnis untuk pusat dan kompleks
perdagangan; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan
dengan manajemen bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan organisasi bisnis; Bantuan, saran dan konsultasi
berkaitan dengan perencanaan bisnis; Beriklan melalui posting-tagihan; Bisnis konsultasi perekrutan; Booth penjualan
minuman ringan serta makanan; Booth penjualan wedang ronde; Booth untuk penjualan es krim; Bursa kerja; Counter untuk
penjualan es krim; DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi deterjen, perekat dan preparat kimia untuk menstabilkan
tanah; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi periklanan; Distribusi materi promosi; Distribusi materi
publisitas (selebaran, prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang melintasi
perbatasan atau tidak; Distribusi sampel; Distribusi selebaran; Distribusi selebaran periklanan; Distributor; Distributor
Elektronik; Distributor alat kesehatan; Distributor alat pertanian; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi;
Distributor mesin pertanian; Distributor peralatan dan perlengkapan bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barangbarang yang berkaitan dengannya; Distributor plastik; Dukungan bisnis untuk memenuhi potensial konsumen; Eceran dan
grosir minuman; Eceran dan grosir mobil-mobil bekas; Eceran dan grosir toko roti; Gerai penjualan makanan dan minuman;
Grosir layanan pemesanan; Iklan dan promosi kosmetik; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan online
melalui jaringan komunikasi komputer; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online
pada suatu jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan termasuk distribusi bahan iklan;
Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode
pemberian diskon hak istimewa; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Iklan, termasuk manajemen, operasi, organisasi, dan
pengawasan diskon dan insentif pelanggan, perusahaan, dan korporasi; Impor, ekspor, promosi penjualan untuk pihak ketiga
dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan
rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik; Informasi atau pertanyaan
mengenai bisnis dan pemasaran; Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Informasi mengenai bangunan ke dalam
basis data komputer; Informasi niaga; Input dan kompilasi data ke dalam basis data komputer; Invoicing perpajakan; Jasa
ritel/eceran ayam; Jasa -penyediaan, -penjualan, -impor, -ekspor barang / mesin industri; Jasa Pencarian Pegawai; Jasa
Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa Penyediaan tenaga kerja; Jasa Perdagangan Untuk
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Komputer, Perlengkapan Komputer Dan Suku Cadangnya Komputer Dan Piranti Lunak; Jasa administrasi bisnis dan
pengelolaan akun; Jasa administrasi untuk relokasi bisnis; Jasa advis dan konsultasi terkait manajemen, operasi dan waralaba
hotel; Jasa advis, konsultasi, informasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa penjualan eceran dan grosir, jasa
penyebaran, jasa administrasi bisnis dan akun; Jasa agen pembelian untuk alas kaki; Jasa agen pemesanan makanan melalui
internet; Jasa agen pemesanan untuk layanan pengiriman barang; Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda
motor; Jasa agen penjualan tiket; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan
toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa agen yang mengatur, intermediasi
atas pemesanan pembelian yang disediakan melalui Internet dan jaringan komunikasi lain; Jasa akuisisi bisnis; Jasa akuntan;
Jasa akuntan publik; Jasa akuntansi; Jasa akuntansi biaya sekolah; Jasa akunting; Jasa alih daya dalam mengatur
pengadaan barang untuk orang lain; Jasa analisis statistic bisnis; Jasa audit akuntansi; Jasa berlangganan keanggotaan klub;
Jasa bisnis di bidang program afiniti, program aliansi, program afiliasi, program pengembang solusi, dan program agen,
seperti mengembangkan strategi mitra komersial, mengidentifikasi perusahaan mitra yang sesuai untuk bersama ke pasar,
dan mengembangkan strategi aliansi; Jasa bisnis, yaitu, penyediaan area pasar online yang memungkinkan para pengguna
untuk melihat dan membeli barang dan jasa pada jaringan komputer global; Jasa broker perdagangan untuk produk-produk
farmasi; Jasa distribusi; Jasa distribusi biota-biota laut yang hidup; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa distribusi ganggang;
Jasa distribusi rumput laut; Jasa ecer yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa eceran atau grosir untuk
Tutup toilet tekstil, tutup wadah kertas toilet yang terbuat dari tekstil; Jasa eceran atau grosiran untuk barang-barang tekstil
tenun untuk penggunaan pribadi, handuk mandi, handuk pantai, handuk untuk mencuci muka, dan handuk badan; Jasa
eceran atau grosiran untuk kosmetik, sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade rambut,
lilin rambut, minyak rambut, semprotan rambut, mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian dalam
bentum semprotan, losion wajah kosmetik, losion badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan, krim
tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk padat; Jasa eceran atau grosiran untuk ornamen pribadi, dan gelang
(perhiasan); Jasa eceran atau grosiran untuk pakaian, kaos, celana pendek, wetsuit untuk berselancar; Jasa eceran atau
grosiran untuk parfum dan bahan-bahan aroma, dupa, sediaan-sediaan wewangian, buluh penyebar pengharum udara,
sediaan-sediaan pengharum ruangan, pasta wangi untuk keperluan kosmetik, sachet wewangian, wewangian untuk mobil, dan
sediaan-sediaan pengharum udara; Jasa eceran atau grosiran untuk pelembut kain untuk penggunaan binatu; Jasa eceran
atau grosiran untuk peralatan olahraga untuk berselancar, papan selancar, tas yang didesain khusus untuk papan selancar,
dan tali papan selancar; Jasa eceran atau grosiran untuk sabun dan deterjen, dan sabun badan; Jasa eceran atau grosiran
untuk tas, tas tote, tas jinjing, ransel, tas pundak, tas pinggang, pouch dan tas pinggang; Jasa eceran dan grosir yang
diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode, barang olahraga; Jasa eceran
hypermarket; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan
kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi,
perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan
pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons,
bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat
makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer,
peranti lunak komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk
merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam,
pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton dan barang-barang terbuat dari
kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain,
barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan,
kantong dan tas yang tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki,
mainan dan alat bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang diawetkan, makanan
ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa ekspor - impor untuk perbekalan farmasi,
peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa ekspor impor; Jasa ekspor impor bibit tanaman; Jasa ekspor impor biotabiota laut yang hidup; Jasa ekspor impor ganggang; Jasa ekspor impor rumput laut; Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; Jasa
grosir ayam; Jasa grosir ayam goreng; Jasa grosir ayam olahan; Jasa grosir di bidang kosmetik; Jasa grosir online; Jasa grosir
produk daging olahan; Jasa grosir produk sayuran olahan; Jasa grosir saus; Jasa grosir yang berkaitan dengan penjualan
buku; Jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa iklan penerimaan tenaga kerja dan penyediaan
daftar pekerjaan, termasuk pada suatu situs web; Jasa iklan untuk keperluan komersial atau iklan; Jasa informasi iklan dan
komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan komersial; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak
aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran (retail) dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran
(retail) program komputer, direkam; penjualan eceran (retail) rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan
eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel; penjualan eceran (retail) file gambar yang
dapat diunduh; penjualan eceran (retail) publikasi elektronik, yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail) program komputer
multimedia interaktif; penjualan eceran (retail) perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital;
jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran
(retail) perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran (retail) program dan perangkat lunak komputer.; Jasa informasi
yang berkaitan dengan diskon, kupon, potongan harga, voucher sambungan ke situs web retail milik pihak lain dan penawaran
khusus untuk barang dan jasa milik orang lain; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan
administrasi bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan (merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan periklanan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi
berkaitan dengan ritel; Jasa informasi, penasihat dan jasa konsultasi yang berhubungan dengan skema keanggotaan
pelanggan; Jasa jasa informasi tentang perniagaan; Jasa jasa pencatatan dan analisis point of sales; Jasa jual beli kamera
dan aksesoris fotografi/ videografi bekas.; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan
makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa klerikal (administrasi) untuk
mengambil pesanan penjualan; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi bisnis berhubungan dengan teknologi informasi,
pengelolaan dan integrasi sistem, pengembangan dan dukungan produk, dan rekayasa perangkat lunak; Jasa konsultasi
bisnis dalam bidang operasional distributor, orang ke orang, grosir dan layanan penjualan eceran untuk nutrisi dan suplemen
diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang pengepakan dan pengemasan barang-barang;
Jasa konsultasi bisnis sehubungan untuk memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan global dengan
mencari dan menyediakan rujukan untuk pengiriman berbagai macam bisnis dan jasa dan produk pelanggan; Jasa konsultasi
bisnis yang berhubungan dengan sistem mutu manajemen; Jasa konsultasi bisnis, seperti peningkatan proses bisnis dalam
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hal menggunakan, mengumpulkan dan mengelola data dan informasi dari mesin yang dilengkapi teknologi untuk
memaksimalkan efisiensi dan produksi di lokasi kerja, mengurangi biaya dan meningkatkan keselamatan untuk sistem ban
berjalan (conveyor belt); Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa konsultasi pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa
konsultasi terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan bisnis; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi,
administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan energi; Jasa layanan agen pembelian perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan agen
penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan agen penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa
layanan agen penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan agen penjualan
untuk perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan pelelangan secara online; Jasa layanan pengadaan
produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan instrumen-instrumen pneumatik
atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan instrumen audio
dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video, atau penerima audio-video;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan
makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda
yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat
keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan
medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk
menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat
radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik,
perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk
keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinarX (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya,
yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam), mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari
es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis,
masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan,
peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan
perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan perantara
bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Jasa layanan
perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan
energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk
pengelolaan energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan perangkat lunak pengelolaan energi; Jasa layanan
sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa layanan toko eceran yang menyediakan peralatan untuk
mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan energi; Jasa layanan toko eceran yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa
layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa layanan toko grosir menyediakan perangkat kontrol
listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan peralatan untuk mengukur konsumsi energi
listrik; Jasa layanan toko grosir yang menyediakan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik; Jasa
logistik transportasi, yaitu, mempersiapkan transportasi barang untuk pihak lain; menyediakan informasi penelusuran dan data
pada Internet, dalam bidang pengkapalan danlogistik, berkenaan dengan pengkapalan dan penghantaran barang untuk pihak
lain; penelusuran pengkapalan paket untuk memastikan penghantaran tepat-waktu untuk tujuan bisnis(transportation logistics
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services, namely, arranging the transportation of goods for others; providing of tracking information and data on the Internet, in
the shipping and logistics fields, regarding shipment and delivery of goods for others; tracking of package shipments to
ensure on-time delivery for business purposes).; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial,
properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi
sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang,
pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Jasa manajemen bisnis
khususnya manajemen logistik rantai pasok untuk orang lain; Jasa manajemen waralaba; Jasa marketing dan periklanan yang
diberikan melalui database komputer online; Jasa marketing untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa
mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via website; Jasa organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan;
Jasa pemasaran hotel dan real estate; Jasa pemasaran internet; Jasa pemberian nasihat mengenai produk farmasi untuk
keperluan diet; Jasa pembuatan, evaluasi, pemosisian, strategi, dan pengujian merek; Jasa pemesan dan penjualan barang
secara online; Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung (online); Jasa pemesanan dan pembelian barang secara
online; Jasa pemesanan melalui katalog; Jasa pemesanan melalui surat, telekomunikasi, online dan melalui jaringan
komunikasi global; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa pemesanan
secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan dan
wadah rumah tangga, peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau,
tas, handuk dapur, buku masak, makanan, mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan
kecantikan; Jasa pemesanan secara online melalui komputer; Jasa pemrosesan data di bidang pengumpulan, organisasi,
pemrosesan, menyesuaikan, dan otentikasi data digital; Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; Jasa
penerimaan tamu di gedung; Jasa pengadaaan kerjasama, untuk kepentingan pembeli, dari berbagai barang; Jasa pengadaan
barang untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki,
perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh, gourmet, makanan kemasan dan siap
(tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barangbarang itu dari outlet grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau melalui telekomunikasi atau dari situs
web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain,
dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui komunikasi telepon; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari katalog barang dagangan melalui pemesanan surat; Jasa
pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet
distributor; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet ritel;
Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari situs barang
dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang
[tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barangbarang tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel, outlet makanan dan minuman,
katalog barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi telepon, atau situs barang dagangan dalam
jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis
kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis
perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh
toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang melalui pos atau remote control media elektronik dan
melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari
berbagai barang (tidak termasuk transportasi dari padanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari toko retail, toko grosir, melalui mesin penjual otomatis, dengan pemesanan surat atau
melalui media telekomunikasi, dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global dan melalui jaringan
belanja televisi; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko grosir;
Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, yaitu jasa penawaran yang berkaitan dalam bidang medis dan
perawatan kesehatan, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut melalui
website; Jasa pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa pengadaan teh hijau
untuk orang lain; Jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; Jasa pengadaan untuk orang
lain yang berkaitan dengan persyaratan kantor; Jasa pengoperasian program loyalitas dan insentif pelanggan; Jasa
pengorganisasian dan administrasi yang berkaitan dengan penyediaan manfaat untuk pelanggan setia dan pelanggan yang
sering melakukan transaksi atau skema untuk pelanggan yang sering terbang (frequent flyer); Jasa pengurusan dan perijinan
stnk; Jasa pengurusan perijinan PT (Perseroan Terbatas); Jasa pengurusan perijinan badan usaha; Jasa pengurusan perijinan
perusahaan; Jasa pengurusan perijinan usaha; Jasa penjualan; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat cetak
(printer); Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa penjualan alat musik; Jasa penjualan alat pemindai (scan); Jasa
penjualan asesoris telepon seluler; Jasa penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa
penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan barang pertambangan, yaitu batu, pasir, tanah, tanah liat, batu hias, batu
bangunan, batu kapur atau batu gamping, kerikil; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan
barang – barang untuk dekorasi rumah.; Jasa penjualan batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan
pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; Jasa penjualan biota-biota laut yang hidup; Jasa penjualan drone dan drone
kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan
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eceran dan grosir untuk alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk pemanas air, peralatan
dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran kartu pra-bayar pihak ketiga untuk pembelian
konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Jasa penjualan eceran
secara online; Jasa penjualan ikan hias; Jasa penjualan kain; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan kopi dan biji kopi; Jasa
penjualan makanan dan minuman khas jepang; Jasa penjualan makanan secara daring; Jasa penjualan melalui online
(internet); Jasa penjualan merchandising produk dalam bidang nutrisi dan sumplemen diet, minuman dan sari buah; Jasa
penjualan minuman bubble; Jasa penjualan minuman dengan pearl; Jasa penjualan minuman dengan topping Boba; Jasa
penjualan minuman jelly; Jasa penjualan minuman kopi; Jasa penjualan oleh-oleh haji dan umroh; Jasa penjualan online untuk
pakaian bersepeda; Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan
online untuk sepeda listrik; Jasa penjualan pancake dan waffle; Jasa penjualan pancake dan waffle secara online; Jasa
penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa penjualan
perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan produk melalui perkumpulan-perkumpulan.; Jasa penjualan produk pipa dari
logam; Jasa penjualan produk pipa secara onLine; Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu perdana baik secara langsung
maupun secara onLine; Jasa penjualan retail bubuk coklat, kopi dan teh; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian
bersepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik;
Jasa penjualan sawit / hasil bumi baik secara langsung ataupun secara online; Jasa penjualan sistem pengeras suara (sound
system); Jasa penjualan suku cadang alat - alat musik; Jasa penjualan telepon selular baik secara online atau secara
langsung; Jasa penyebaran sehubungan dengan produk-produk kapur dan batu kapur, produk-produk pertanian dan
hortikultura, kimia, bangunan bukan logam, bahan-bahan konstruksi dan lansekap, batu, batu besar dan kerikil, batu bangunan
dan agregat, bahan-bahan untuk membuat, melapis dan memperbaiki jalan, bahan makanan dan suplemen untuk hewan;
Jasa penyedia pasar online bertemuanya pengguna jasa dan penyedia jasa dengan berbagai ketrampilan dan pengalaman;
Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambunglangsung (online); Jasa penyewaan mesin penjual otomatis; Jasa penyiapan invoice; Jasa peragaan produk; Jasa perantara
bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan batu bara; Jasa perantara komersial dalam bidang peralatan
komunikasi yang portabel, yaitu, handset, walkie-talkie, telepon-telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA), telepontelepon bergerak; Jasa perantara komersial untuk alat pemanas; Jasa perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa
perantara komersial untuk mesin dan perlengkapan kantor; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan
elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan medis; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan
pendingin; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk
pembelian dan penjualan produk konsumen; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa
perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga; Jasa perantara komersial untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara
komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa
perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal
Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan
kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk
keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang
medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis,
sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan
kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan
medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagianbagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi
sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan
tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan
rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk
produk-produk farmasi; Jasa perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambunglangsung (online); Jasa perdagangan; Jasa perdagangan (trading) makanan laut (seafood) dan daging; Jasa perdagangan
besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa perdagangan dan distributor alat-alat olahraga; Jasa
perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa
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perdagangan/distribusi accu secara grosir maupun eceran (ritel); Jasa periklanan barang secara sambung langsung (online);
Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui
media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral;
Jasa periklanan dan publisitas oleh televise, radio dan surat; Jasa periklanan online; Jasa periklanan yang disediakan melalui
internet; Jasa pialang penjualan barang; Jasa pialang untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa promosi; Jasa
promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa promosi penjualan untuk
orang lain; Jasa promosi yang bersifat program loyalitas dan insentif pelanggan; Jasa publisitas; Jasa publisitas luar ruangan;
Jasa retail dan jasa retail online terkait dengan produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektronik, perangkat rokok
elektronik, perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau, alat penguap oral, alat
penguap untuk rokok elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang, pengisi daya dan
pusat pengisian daya (charging docks) untuk barang-barang tersebut di atas, alat pemadam untuk rokok yang dipanaskan dan
batang tembakau yang dipanaskan, bagian-bagian dan perangkat yang disebutkan di atas, larutan nikotin cair untuk
digunakan dalam rokok elektronik, pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis, barang-barang perokok, kotak
pelindung, penutup dekoratif dan kotak untuk membawa rokok elektronik dan perangkat rokok elektronik, peralatan
kebersihan, perlengkapan rumah tangga; Jasa retail yang disediakan oleh toko bebas bea; Jasa ritel atau grosiran; Jasa ritel
dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet
yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk
kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata
pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat
pendukung; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan
aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi,
kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa ritel
sehubungan dengan pemutar media portabel; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat keras komputer; Jasa ritel
sehubungan dengan perangkat lunak komputer; Jasa ritel sehubungan dengan periferal komputer; Jasa ritel sehubungan
dengan tempat untuk perangkat penyimpanan data; Jasa ritel yang berkaitan dengan penjualan pasta gigi, obat kumur oral,
obat kumur, semprotan penyegar nafas, strip pemutih, pasta gigi, obat kumur, strip perawatan oral mengandung obat, produk
perawatan mulut mengandung obat, produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat, sediaan perawatan
mulut mengandung obat, obat-obatan untuk keperluan gigi, obat kumur gigi, semprotan mulut mengandung obat, pasta gigi
obat, bahan untuk menambal gigi, lilin gigi, sikat gigi (manual dan listrik), benang pembersih gigi, sikat gigi dan benang
interdental; Jasa ritel yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa ritel yang disebutkan di atas tidak termasuk ritel penjualan barang melalui toko dengan mendatangi tempat secara
langsung (brick and mortar); Jasa ritel/eceran ayam goreng; Jasa ritel/eceran ayam olahan; Jasa ritel/eceran produk daging
olahan; Jasa ritel/eceran produk sayuran olahan; Jasa ritel/eceran saus; Jasa sales dan promosi untuk pihak ketiga atas
perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Jasa sekretaris bisnis; Jasa sekretaris virtual pada
perusahaan; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online
menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko eceran secara
online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Jasa toko eceran sehubungan dengan
penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau,
pengganti tembakau (bukan untuk keperluan medis), barang-barang keperluan perokok, korek api untuk perokok, alat
penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik, produk
tembakau untuk keperluan dipanaskan, perangkat dan bagian-bagian perangkat untuk memanaskan tembakau dan pengganti
tembakau untuk keperluan dihirup, tembakau sirih dengan tembakau, tembakau untuk dihirup dengan tembakau, tembakau
sirih tanpa tembakau, tembakau untuk dihirup tanpa tembakau, kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan
untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk
rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Jasa toko grosir untuk engsel
pintu dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari logam; Jasa toko grosir untuk pintu lipat non-logam; Jasa toko grosir
yang menampikan peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko grosir yang
menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa
toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang menampilkan bidet;
Jasa toko grosir yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Jasa toko grosir yang menampilkan pemurni
air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris
pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko online sepatu bekas; Jasa
toko pakaian eceran; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing;
Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi
elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu,
tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan instrumen medis
untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko ritel yang
menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat wajah estetika
untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan bidet; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara,
bukan bagian dari mesin; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang
menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Jasa toko ritel, baik secara
konvensional maupun secara online; Jasa toko sepatu bekas; Jasa transportasi logistik, yaitu pengaturan transportasi barang
untuk orang lain; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran
yang menyajikan ayam; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir;
Jasa yang menyediakan kampanye periklanan manajemen dalam hal pelacakan, menganalisa, dan melaporkan data
konsumen, demigrafik, dan tanggapan konsumen pada bahan-bahan iklan dan promosi; Jasa-jasa di dalam bidang teknologi
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blockchain (Sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Jasa-jasa kliping berita; Jasa-jasa konsultasi
perniagaan, informasi, penelitian dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan
optimisasi online, interaktip, televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten
yang berkaitan dengannya; Jasa-jasa pameran dan pameran dagang; Jasa-jasa pemberian nasehat, konsultasi, dan informasi
bisnis-bisnis; Jasa-jasa penjualan retail jam tangan dan instrumen horologis; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan layanan jual
beli tentang akar rumput; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan gas yang mudah terbakar; Jasa-jasa ritel yang berkaitan
dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pelumas, fluida dan aditif untuk digunakan
dalam otomotif, produk perawatan mobil, bagian-bagian otomotif, perlengkapan dan aksesori, alat-alat tangan, koran dan
majalah, makanan, minuman dan gula-gula dan serba-serbi yang lain.; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkatperangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Kampanye pemasaran; Keagenan tenaga
kerja; Kompilasi bisnis data; Kompilasi dan penyediaan dari direktori informasi komersial on-line; Kompilasi dan sistemisasi
informasi untuk transmisi elektronik; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web; Kompilasi iklan untuk digunakan
sebagai halaman web di Internet; Komputerisasi kompilasi dari catatan kontrol stok; Komputerisasi kompilasi dari daftar
pesanan; Komputerisasi kompilasi dari indeks-indeks pelanggan; Komputerisasi pencatatan bisnis; Komputerisasi verifikasi
data; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultan bisnis; Konsultansi strategi bisnis; Konsultasi bisnis mengenai aktivitas
pemasaran dan peluncuran produk baru; Konsultasi bisnis profesional; Konsultasi bisnis, informasi atau penyelidikan;
Konsultasi komersial; Konsultasi manajemen bisnis di bidang perjalanan (bisnis) perusahaan; Konsultasi manajemen bisnis
perusahaan dan personalia; Konsultasi manajemen bisnis, yaitu, membantu bisnis untuk mengurangi tapak ekologi dan
mengubah praktik bisnis menjadi kegiatan yang ramah lingkungan melalui optimalisasi pengemasan.; Konsultasi manajemen
dan organisasi bisnis; Konsultasi manajemen personalia; Konsultasi manajemen personalia dan ketenagakerjaan; Konsultasi
manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua
angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri
konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan,
asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan
bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan,
perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi mengenai strategi
komunikasi hubungan masyarakat; Konsultasi perdagangan produk UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan
pra sarana bagi kegiatan UMKM; Konsultasi sumber daya manusia; Konsultasi yang berkaitan dengan hubungan masyarakat;
Konsumen (Informasi komersial dan pemberian nasihat untuk -) [toko yang menyediakan pemberian naihat untuk konsumen];
Konter untuk penjualan es krim; Koperasi perdagangan; Layana agen penjualan yang menampilkan penggorengan; Layanan
administrasi bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan
administrasi mengenai bisnis yang menggunakan basis data di Internet; Layanan administrasi untuk rujukan medis; Layanan
administratif manajemen hotel; Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan agen ekspor-impor pakaian; Layanan
agen informasi bisnis; Layanan agen informasi komersial, melalui internet; Layanan agen menjawab telepon; Layanan agen
penjualan untuk engsel pintu dari logam; Layanan agen penjualan untuk engsel pintu non-logam; Layanan agen penjualan
untuk pintu lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan agen penjualan untuk selempang
jendela dari logam; Layanan agen penjualan untuk selempang jendela non-logam; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan agen
penjualan yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
alat sterilisasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan
untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan
agen penjualan yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan bagasi; Layanan agen
penjualan yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender botol; Layanan
agen penjualan yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan agen penjualan
yang menampilkan blender elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender portabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan
agen penjualan yang menampilkan botol terisolasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol untuk minum bukan
logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan buku dan publikasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
cangkir bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan gantungan baju; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok
kulit; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan
handuk dari tekstil; Layanan agen penjualan yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan karpet;
Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen
penjualan yang menampilkan keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk keperluan
rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi;
Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan
elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali digital; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali elektrik
yang dapat dilipat; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
lemari bukan logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan
nutraseutikal; Layanan agen penjualan yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pakaian; Layanan agen penjualan yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan agen penjualan yang
menampilkan panggangan elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan agen penjualan yang menampilkan
panggangan induksi; Layanan agen penjualan yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pemanggang; Layanan agen penjualan yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghilang
serat elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan
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penjernih udara untuk kendaraan; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan
agen penjualan yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan perlengkapan mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sarung tangan dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan
agen penjualan yang menampilkan serbet; Layanan agen penjualan yang menampilkan setrika uap; Layanan agen penjualan
yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan agen
penjualan yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan sterilisasi
pengering piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan
yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan agen
penjualan yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang
terbuat dari sereal; Layanan agen penjualan yang menampilkan tikar; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu
kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tusuk gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk
mengawetkan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang
menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan
tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wewangian; Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan kertas perak
untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar
ruangan; Layanan agen periklanan di Internet untuk orang lain; Layanan amal, yaitu, mengatur dan melakukan program
sukarela karyawan dan proyek layanan masyarakat; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan asosiasi,
yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya;
Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas
rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan
atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi
kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar
pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya.; Layanan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam
pengoperasian peralatan pengawasan keamanan dalam bidang teknologi informasi; Layanan bantuan dan konsultasi di
bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor medis; Layanan bantuan manajemen personalia; Layanan bisnis, yaitu,
administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel
dan peralatan luar ruang; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu,
penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan,
pusat data tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan
dealer kendaraan; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan distribusi dalam bidang
perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan eceran atau grosir barang cetakan seperti buku, e-book;
Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan eceran atau grosir untuk persediaan medis; Layanan
fungsi kantor dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; Layanan fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan
dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan grosir; Layanan grosir dan eceran dekorasi rumah; Layanan
grosir dan eceran di bidang produk tembakau, rokok elektronik dan produk-produk untuk digunakan dengan rokok elektronik;
Layanan grosir dan eceran perabotan rumah; Layanan grosir dan eceran peralatan listrik; Layanan grosir yang berkaitan
dengan buku; Layanan grosir yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Layanan grosir yang
menampilkan gantungan baju; Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil
baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait;
Layanan iklan yang berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi di bidang jasa medis; Layanan iklan,
pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web
ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan
iklan, yaitu mempromosikan merek, barang, dan layanan orang lain; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras
logam; Layanan informasi bisnis bersifat menyediakan informasi peluang bisnis; Layanan informasi bisnis yang bersifat
memberikan informasi peluang bisnis; Layanan informasi iklan dan komersial melalui internet; Layanan informasi yang
berkaitan dengan jaringan kerja dan pertemuan bisnis; Layanan informasi yang berkaitan dengan perkenalan bisnis; Layanan
informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
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komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan jasa menguruskan pendirian PT (Perseroan Terbatas); Layanan jasa menguruskan pendirian badan usaha;
Layanan jasa menguruskan pendirian perusahaan; Layanan jual beli parfum, yaitu: isi ulang parfum; Layanan kliping berita
online; Layanan konsultasi untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis
yang berkaitan dengan pendirian usaha; Layanan konsultasi merek; Layanan konsultasi pemasaran bisnis, yaitu, melacak dan
menganalisis data pemasaran orang lain untuk tujuan memberikan strategi, wawasan, pemasaran, penjualan, operasi,
khususnya yang mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi
konsumen, tren dan tindakan bisnis dan pasar; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan lisensi
musik, yaitu, administrasi komersial dari lisensi musik lainnya; Layanan manajemen bisnis yang disediakan yang berhubungan
dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan manajemen risiko bisnis; Layanan mengirimkan dan
menerima pesan elektronik; Layanan nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan suksesi bisnis dan memberikan informasi
tentangnya; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan
sosial dengan bisnis; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan pengecer untuk tujuan
memfasilitasi pembelian diskon; Layanan panggilan [layanan pelanggan]; Layanan pegawai sementara; Layanan pelelangan;
Layanan pemantauan dan konsultasi bisnis, yaitu, untuk memberikan strategi, wawasan, pemasaran, dan penjualan, terutama
yang mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi konsumen,
bisnis, dan tren dan tindakan pasar melalui situs web pelacakan; Layanan pemasaran bisnis; Layanan pemasaran dan
promosi penjualan di toko-toko dan atau melalui jaringan komunikasi di seluruh dunia; Layanan pemasaran yang disediakan
dengan cara jaringan digital melalui portal internet yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Layanan pemasaran,
periklanan dan promosi; Layanan pemesanan buku secara online; Layanan pemesanan melaui pos berbasis Internet; Layanan
pemesanan produk; Layanan pemrosesan data daring; Layanan pemrosesan kantor; Layanan penanganan data; Layanan
pencarian data dan penyediaan informasi yang berkaitan dengan hasil pencarian; Layanan pencarian database melalui suatu
jaringan; Layanan pencarian informasi di Internet; Layanan pencarian informasi melalui Internet; Layanan pencarian untuk
data elektronik pada komputer; Layanan penempatan pesanan untuk layanan pengiriman barang; Layanan pengadaan
kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan melalui toko
ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat atau melalui media elektronik seperti melalui toko online, situs web
atau belanja melalui program televisi; Layanan pengadaan untuk orang lain (perolehan barang dan jasa untuk perusahaan
lain); Layanan pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial atau periklanan];
Layanan pengaturan rapat perusahaan; Layanan pengaturan tampilan etalase toko ritel; Layanan pengelolaan rantai pasokan
melalui solusi ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Layanan pengembangan bisnis,
seperti menyediakan bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain; Layanan penjualan eceran bubuk boba; Layanan
penjualan eceran bubuk coklat, kopi dan teh secara online; Layanan penjualan eceran bubuk minuman; Layanan penjualan
eceran produk roti; Layanan penjualan eceran sirup; Layanan penjualan eceran sirup untuk kuliner; Layanan penjualan eceran
sirup untuk minuman; Layanan penjualan jam tangan dan kacamata hitam (kacamata olahraga dan kacamata) secara eceran
atau grosir; Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan perawatan gigi dan mulut, sabun
dan deterjen secara eceran atau grosir; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel
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online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan penyedia informasi komersial
melalui internet; Layanan penyedia informasi secara daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima
pembayaran dengan kartu kredit.; Layanan penyedia informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online;
Layanan perantara bisnis; Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil; Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil
bekas; Layanan perantara komersial yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan asesoris mobil; Layanan perantara
yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel
online yang menampilkan perangkat lunak permainan komputer, permainan, pakaian; Layanan perekrutan; Layanan
perkenalan dan pertemuan bisnis dan skema jaringan kerja bisnis; Layanan perusahaan dan ayanan pengembangan bisnis
dalam bidang sediaan farmasi; Layanan promosi bisnis; Layanan promosi dan publisitas; Layanan promosi yang berhubungan
dengan acara eSports; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Layanan relasi media; Layanan ritel atau grosir di bidang
penyediaan perangkat lunak, pemutakhiran dan peningkatan pada perangkat lunak komputer atau pada perangkat keras
komputer; Layanan ritel atau grosir yang berhubungan dengan ponsel dan aksesoris ponsel; Layanan ritel atau layanan grosir
untuk gambar yang dapat diunduh; Layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan telekomunikasi atau mesin,
peralatan; Layanan ritel atau layanan grosir untuk pengeras suara; Layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak
permainan untuk konsol permainan video di rumah dan permainan portabel dengan layar kristal cair; Layanan ritel atau
layanan grosir untuk sistem pembangkit tenaga surya; Layanan ritel atau layanan grosir untuk sistem pengenalan suara;
Layanan ritel atau layanan grosir untuk video atau gambar yang dapat diunduh; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel dan
grosir untuk bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang
pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita
dan pengikat pendukung, termasuk layanan ritel dan grosir online yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan
bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; Layanan ritel
department store; Layanan ritel online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online dari situs web internet
yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online yang
berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online yang
berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan
dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan dengan tutup kepala; Layanan ritel terkait dengan barang cetakan; Layanan
ritel terkait dengan persediaan pendidikan; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian;
Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak bumi, minyak, pelumas, gemuk; Layanan ritel yang berkaitan dengan
produk roti; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan
sewa dan penjualan ruang iklan; Layanan tampilan untuk barang dagangan; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil;
Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko grosir menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita;
Layanan toko grosir menampilkan sandal; Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko
grosir menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko grosir menampilkan sepatu; Layanan toko grosir
menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko grosir menampilkan sepatu kulit; Layanan toko grosir online yang menjual
bahan - bahan granit, keramik; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan untuk membuat bingkai, batu alam,
panel, kertas pelapis dinding; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko grosir yang
menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan
dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko grosir yang menampilkan alat
pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan toko
grosir yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi;
Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi
untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang;
Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan bahan bakar mineral; Layanan toko
grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko grosir yang menampilkan batu bara; Layanan toko grosir yang
menampilkan blender botol; Layanan toko grosir yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan
dingin; Layanan toko grosir yang menampilkan blender elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan blender portabel;
Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan toko grosir yang menampilkan botol air dijual
kosong; Layanan toko grosir yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko grosir yang menampilkan botol untuk minum
bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang
menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok
kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dari
tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko grosir yang menampilkan kabinet dan
lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko
grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau
rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang
untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan kertas perak; Layanan toko grosir yang menampilkan
kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik;
Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat;
Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk
memasak di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan
mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan nutraseutikal; Layanan toko grosir
yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan panci untuk memasak;
Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik di
dalam ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko grosir yang
menampilkan panggangan induksi; Layanan toko grosir yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir
yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang
menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan;
Layanan toko grosir yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu;
Layanan toko grosir yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan
dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan
peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel untuk
penggunaan di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk
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mencuci, selain elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan toko grosir
yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang
menampilkan serbet; Layanan toko grosir yang menampilkan setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi
elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan spatula
untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko grosir yang
menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko
grosir yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko grosir yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko
grosir yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko grosir yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat
dari sereal; Layanan toko grosir yang menampilkan tikar; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah
dibasahi; Layanan toko grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
tusuk gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah plastik
untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan
toko grosir yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah
untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan wewangian; Layanan toko grosir yang
menjual mobil-mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko ritel di bidang suplemen makanan
kesehatan untuk digunakan sebagai suplemen diet (dietary supplements); Layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria
dan wanitaretail; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang
jendela non-logam; Layanan toko ritel menampilkan sepatu; Layanan toko ritel menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko
ritel menampilkan sepatu kulit; Layanan toko ritel menu utama kopi; Layanan toko ritel menu utama teh; Layanan toko ritel
online; Layanan toko ritel online menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman
video, dan produk yang terkait dengan musik; Layanan toko ritel online menu utama kopi; Layanan toko ritel online yang
menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilkan buku; Layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel
online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang menampilkan topi; Layanan toko ritel online yang menjual
peralatan fotografi/videografi.; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel untuk
engsel pintu dari logam; Layanan toko ritel untuk perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau
pesan internet; Layanan toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat non-logam; Layanan toko
ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel
yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang
dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan
alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko ritel yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan
toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk
talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang;
Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko
ritel yang menampilkan barang-barang electrical atau listrik; Layanan toko ritel yang menampilkan blender botol; Layanan toko
ritel yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan toko ritel yang menampilkan
blender elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan blender portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan
nirkabel; Layanan toko ritel yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi;
Layanan toko ritel yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir
bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan gantungan baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel
yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel
yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk
penyimpanan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian
untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel
yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; Layanan
toko ritel yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko
ritel yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali digital; Layanan
toko ritel yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan
toko ritel yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan lemari bukan
logam; Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko ritel yang
menampilkan nutraseutikal; Layanan toko ritel yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang
menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel
yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan;
Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan
induksi; Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan pemanggang;
Layanan toko ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan pembungkus untuk
penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan
toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan;
Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan malam dari
keramik; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko ritel yang
menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan
olahraga selain peralatan golf/peralatan mendaki; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan
perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan
toko ritel yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan
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toko ritel yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang
menampilkan serbet; Layanan toko ritel yang menampilkan setrika uap; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi
elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan spatula untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko ritel yang
menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko ritel yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko ritel yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal;
Layanan toko ritel yang menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan
toko ritel yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko
ritel yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan wewangian; Layanan toko ritel yang menjual peralatan fotografi/videografi.;
Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran online, dan layanan katalog pemesanan melalui pos, di bidang perangkat
keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan, barang olahraga, barang pengembangan rumah, dan peralatan rumah
tangga; Layanan toko serba ada dan ritel; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; Layanan untuk mengatur
dan melakukan pameran dagang dan pameran; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang
dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web secara ritel online;
Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Layanan
– layanan perekrutan tenaga kerja; Layanan-layanan iklan dan promosi melalui internet; MINI MARKET; Manajemen Proses
Bisnis; Manajemen Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen bisnis bebas bea; Manajemen
bisnis dan layanan administrasi bisnis yang berkaitan dengan bidang pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan
peralatan luar ruang; Manajemen bisnis dan layanan administrasi yang mendukung pemanfaatan jaringan komputer global;
Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang hotel, resort, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan,
penyewaan rumah untuk liburan, pengembangan konsep timeshare, dan pertukaran dengan konsep timeshare; Manajemen
bisnis dan layanan konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan,
pengembangan konsep timeshare dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan;
Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain;
Manajemen bisnis dari hak komersil dalam atau yang berhubungan dengan turnamen golf dan media; Manajemen bisnis
fasilitas perjamuan dan fungsi sosial, fasilitas golf, dan restoran; Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; Manajemen
bisnis toko serba ada; Manajemen dan pengisian kembali persediaan atas material yang digunakan pada proses pengeboran
minyak dan gas dan panas bumi dan mengatur ulang persediaan dan susunan rak; Manajemen dari kepribadian olah raga dan
pemain golf profesional; Manajemen data; Manajemen file komputer; Manajemen file terkomputerisasi; Manajemen kontrak
mengenai informasi pelanggan; Manajemen perizinan barang dan jasa pihak lain (manajemen bisnis); Manajemen perusahaan
ritel untuk orang lain; Manajemen promosi untuk tokoh olah raga; Manajemen spanduk iklan yang berafiliasi dengan
pemasaran; Manajemen sumber daya manusia; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Manajemen yang berkaitan
dengan bisnis periklanan; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Melaksanakan program loyalitas
pelanggan, hadiah, afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan periklanan; Melakukan survei pasar; Membantu
perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan kontrak pemerintah; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan
data pasar ekonomi; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web; Memberikan informasi
kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat;
Memberikan informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; Memberikan informasi kontak
komersial dan bisnis; Memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan pakaian dan aksesori terkait;
Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Memberikan informasi yang berhubungan dengan layanan
organisasi untuk penyuluhan umum kepada public dan usaha masyarakat bawah untuk perlindungan lingkungan dan energy
bersih; Mempersiapkan barang periklanan; Mempersiapkan dokumen publisitas; Mempersiapkan dokumen yang terkait
dengan bisnis; Mempersiapkan faktur; Mempersiapkan iklan; Mempersiapkan inventaris; Mempersiapkan laporan bisnis;
Mempersiapkan laporan keuangan; Mempersiapkan layanan pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial;
Mempersiapkan layanan pameran untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan materi iklan; Mempersiapkan
pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan pernyataan laporan keuangan; Mempersiapkan
rencana pemasaran; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan memungkinkan pengguna untuk, mengakses kupon
online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus melalui website, kupon scan, rabat, diskon, voucher dan penawaran
khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mengakumulasi poin, menerbitkan poin dan menyediakan informasi yang berkaitan dengannya; Mempromosikan barang
orang lain melalui situs web (website); Mempromosikan barang pihak lain, yaitu, menyediakan kupon, potongan harga dan
voucher untuk barang pihak lain; Mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan ritel pusat
perbelanjaan komprehensif online, grosir, dan layanan ritel online kuku buatan, stiker nail art, tips kuku, kertas transfer untuk
nail art, cat kuku [kosmetik], sediaan penguatan kuku, kondisioner kuku, cat kuku, enamel kuku, penghilang enamel kuku, gel
kuku, sediaan untuk menghilangkan kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim kuku untuk penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat
kuku dan penghapus cat kuku, sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata buatan,
sediaan buffing kuku, kikir kuku dan warna kuku; Mempromosikan penjualan atau mempromosikan bisnis untuk orang lain;
Mempromosikan sumbangan amal dari karyawan untuk orang lain, yaitu, untuk organisasi amal; Menata Dagangan;
Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; Menganalisis dan menyusun data bisnis; Mengatur dan mengelola promosi
pemasaran untuk orang lain; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis; Mengatur dan
menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan; Mengatur pameran untuk tujuan bisnis;
Mengatur pameran untuk tujuan komersial; Mengatur pameran untuk tujuan periklanan; Mengimpor dan mengekspor pakaian,
alas kaki dan hiasan kepala; Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau
iklan; Mengorganisir pengerjaan promosi dan iklan dan mengorganisir pengerjaan retensi pelanggan, termasuk mengorganisir
pengerjaan promosi untuk mendorong loyalitas pelanggan, baik terkait dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak;
Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pameran dagang dan eksibisi; Mengumpulkan informasi bisnis;
Mengumpulkan informasi komersial; Mengumpulkan informasi personil; Mengumpulkan informasi untuk bisnis; Mengumpulkan
statistic bisnis; Meniru dokumen; Menyalin dokumen; Menyediakan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam pengoperasian
peralatan pengawasan keamanan dalam bidang keamanan dunia maya; Menyediakan informasi bisnis; Menyediakan
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informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi, berita, dan
komentar di bidang bisnis hiburan; Menyediakan konsultan untuk penggabungan bisnis dan manajemen rantai; Menyediakan
konsultasi pemasaran di bidang media sosial; Menyediakan layanan iklan dan jasa reklame; Menyediakan portal situs web
internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online
marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Menyediakan ruang iklan di situs
web; Menyediakan ulasan pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi
pelacakan mengenai pelacakan aset dalam perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer
pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis; Menyelenggarakan pameran bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan
bisnis; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan;
Menyelenggarakan pameran untuk tujuan periklanan; Menyelenggarakan penjualan barang dengan sistem arisan;
Menyewakan materi publisitas; Menyewekan mesin atau peralatan untuk kantor; Menyiapkan dokumen; Nasehat bisnis dan
manajemen bisnis atas program yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; Nasehat dan bantuan bisnis;
Nasehat untuk konsumen; Optimisasi Mesin Pencari; Order melalui TV; Order melalui online; Organisasai kampanye
promosional; Organisasi bisnis kantor; Organisasi dan manajemen program insentif dan promosi penjualan; Organisasi nirlaba
di bidang kopi; Organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan, sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan;
Organisasi peragaan busana untuk keperluan promosi dan periklanan; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan antar
bisnis dan pameran perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks pameran perdagangan dan eksposisi untuk
keperluan bisnis; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, pameran dagang dan eksposisi untuk keperluan
bisnis; Outlet pancake dan waffle; Outlet penjualan camilan khas jepang; Outlet toko ritel yang menampilkan kacamata,
kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari
sinar matahari; PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pameran peragaan busana untuk
keperluan komersial; Pemasangan poster; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pemasaran dan
promosi barang dan jasa orang lain dengan cara mendistribusikan kupon atau voucher; Pemasaran digital; Pemasaran digital
melalui poral internet berdasarkan data yang dikumpulkan melalui solusi ketelusuran dari awak hingga akhir untuk produkproduk kemasan dan pengemasan; Pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Pemasaran
melalui media elektronik; Pemasaran, riset pasar, dan analisis pasar melalui situs web internet; Pembelian Madu dan Hasil
produksi madu; Pembelian barang lokal untuk dibeli oleh konsumen di luar negeri; Pembuatan laporan keuangan; Pembuatan
materi periklanan; Pembuatan profil konsumen untuk tujuan komersial atau pemasaran; Pembukuan perniagaan; Pembukuan
perusaahan; Pembukuan, menyusun laporan rekening; Pemesanan buku secara online; Pemotongan pajak; Pemrosesan
administratif pesanan pembelian untuk pembelanjaan daring; Pemrosesan data dalam pengumpulan data untuk tujuan bisnis;
Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penasihat bisnis dan layanan informasi; Pencatatan perusahaan;
Penderep; Penelitain Perniagaan; Penelitian pemasaran dan promosi penjualan (untuk orang lain); Penelitian perniagaan dan
pemasaran madu; Penempatan iklan; Penempatan personel, yaitu jasa penyediaan pekerja terlatih dan material untuk
mengelola dan mengerjakan pembersihan peralatan industri dengan benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara vakum,
penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Penempatan tenaga kerja; Penerbitan,
manajemen dan penyelesaian mata uang virtual yang disimpan dan dikelola sebagai data elektronik untuk promosi barang dan
jasa; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin dan mata uang virtual untuk promosi barang dan jasa; Penerbitan,
manajemen dan penyelesaian poin untuk promosi barang dan jasa; Pengadaan barang untuk keperluan bisnis orang lain;
Pengadaan jasa untuk pihak lain; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun
termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengambilan informasi bisnis yang terkomputerisasi;
Pengaturan dan pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengaturan dan
penyelenggaraan kompetisi bisnis untuk wirausahawan dan perusahaan pemula (start-up) untuk bersaing mendapatkan modal
awal untuk membiayai kegiatan bisnis; Pengaturan demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengaturan distribusi literatur iklan
sebagai respons terhadap permintaan telepon; Pengaturan penjualan alas kaki; Pengaturan penjualan peralatan untuk
mengukur konsumsi energi listrik; Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik;
Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Pengecer barang-barang; Pengelolaan arsip
perniagaan; Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan bisnis hotel dan penginapan lainnya; Pengelolaan data pelanggan
menggunakan basis data komputer; Pengelolaan hubungan pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat
pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat
pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan;
Pengelolaan laporan proyek bisnis; Pengelolaan skema loyalitas, termasuk mengorganisir pengerjaan promosi untuk
mendorong loyalitas pelanggan, terkait dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak; Pengembangan konsep periklanan;
Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen bisnis; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen proyek;
Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen strategis; Pengiklanan dengan pengiriman publisitas secara online
untuk pihak ketiga melalui jaringan komunikasi elektronik; Pengiklanan di surat kabar; Pengiklanan penjualan melalui pasar;
Pengiklanan penjualan melalui pos; Pengoperasian bisnis dari pusat perbelanjaan untuk pihak lain.; Pengoperasian bisnis
pusat perbelanjaan online; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online untuk orang lain; Pengoptimalan situs web;
Pengorganisasian, pengawasan dan administrasi usaha dari penjualan dan skema insentif promosi, skema kartu loyalitas,
skema dan program insentif, program pengharagaan, skema poin untuk penebusan terhadap barang dan jasa;
Pengorganisasian, pengoperasian dan supervisi bisnis mata uang virtual; Pengrekrutan staff permanen; Penilaian produk
madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan alat sablon botol manual; Penjualan arang; Penjualan atau
promosi penjualan; Penjualan barang pribadi eceran atau grosir; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail
maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan barang-barang elektronik; Penjualan barang
secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang selam; Penjualan barang secara
online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris gadget atau teknologi; Penjualan barang secara online
atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan dan perlengkapan selam; Penjualan deterjen, perekat
dan preparat kimia untuk menstabilkan tanah; Penjualan eceran dan grosir untuk tas dan dompet; Penjualan eceran untuk
sediaan daging dan produk daging [butcher’s shop]; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui
pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan
kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang
dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan,
kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang untuk perawatan anak, yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi,
timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan peralatan senam, permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu
barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi, telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-
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visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma, tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker,
netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder digital, cakram kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram
serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD (HD-DVD), cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca
portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi, perekam, penulis, papan tombol, permainan digital, playstation,
telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable, amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker,
sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar plasma, proyektor video, perangkat lunak komputer, film,
sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu komputer dan periferal komputer, unit pemrosesan pusat
(CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB, kartu memori, floppy disk, bahan
makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman, tembakau dan barang dan
perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi kulit, kain atau tekstil, bulu,
serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti semua bahan ini, atau dari
plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten, kota kecil, kota, wilayah
atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau
jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via
pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk
pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: dekorasi interior dan eksterior, yaitu linen rumah
tangga, tirai bersih, gorden dari tekstil atau plastik, tirai dari tekstil, hiasan dinding dari tekstil, kain non-anyaman (tekstil),
penutup pelindung untuk furnitur, bantal (kecuali bantal untuk keperluan medis dan pemanasan), sarung bantal, penutup
furnitur dari tekstil, penutup tempat tidur, penutup meja, batang dan cincin gorden, kait tirai, rol, pita gorden, gantungan untuk
gorden, tirai dari logam, potongan ujung dan kurung untuk batang tirai bukan dari logam, gagang pintu bukan dari logam dan
kenop untuk furnitur bukan dari logam, renda dan bordir, pita, kawat untuk gorden, penahan gorden tidak untuk tekstil, penutup
lantai dan dinding, karpet dan permadani, bingkai foto, foto, stiker, cermin, karya seni dari logam mulia, kayu, plester atau
plastik, ponsel (benda dekoratif), kotak, kotak dari kayu atau plastik, lilin, tempat lilin, tembikar, vas, pot, penutup untuk pot,
patung dan patung dari logam mulia, porselen, terra-cotta atau kaca, air mancur, bunga kering untuk dekorasi, lampu, penutup
lampu, penahan tudung lampu, cat dan pernis, pewarna, pernis, pelapis permukaan, teras, tembikar, pot, bak (untuk
tanaman), penutup untuk pot (bukan dari kertas), kotak jendela, mangkuk hias, bak, patung dan patung batu, beton atau terracotta, air mancur dan kolam, dukungan tanaman, teralis, busur, layar (furnitur), penahan vas, pouffes, tiang untuk menaruh
mantel, tempat payung, rak majalah, furnitur taman, tempat bunga (furnitur), payung, pandepo, kotak peti untuk keperluan
penyimpanan, penghias ponsel, perabot, yaitu furnitur, cermin, bingkai foto dan tempat duduk, pengharum ruangan,
pengharum dan pembersih, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai
macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet
atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui
Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan makan, linen rumah tangga,
peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor, kompor induksi, tudung
extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot kopi, penggiling kopi,
perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan, pemanas listrik untuk
botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik, pengocok listrik untuk
keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung kue, pemasak dalam
waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es, mesin cokelat panas,
popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk mengiris bahan
makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich panggang, pembuat
pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin untuk membuat pasta,
panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu, mesin pengering unit
uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan pemanasan untuk
rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator, bantal pijat,
penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet, radiator listrik
dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian udara,
memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan
eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan
jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di
bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim,
lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan
kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana
ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam
tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu
hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga,
label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit,
yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat
dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak
peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan grosir barang-barang; Penjualan makanan dan
minuman secara online; Penjualan melalui pos (termasuk dengan cara elektronik); Penjualan online atas publikasi cetak, buku,
majalah, materi cetak, terbitan berkala, teks elektronik dan teks non-elektronik; Penjualan pakaian,; Penjualan ritel dan grosir
bahan medis; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu (online); Penjualan ritel dan
penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat
dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu
yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris
untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, pakaian
yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan
penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penjualan ritel wewangian, kosmetik, barang
yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasikulit, tas, kacamata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, perhiasan,
instrumen arloji dan kronometrik, jual beli ritel online yang menawarkan wewangian, barang yang terbuat dari bahan kulit atau
bahan imitasi kulit, tas, kacarnata dan kacarnata pelindung dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik,
jasa perna saran dan promosional, terutama melalui media elektronik, publikasi untuk tulisan pUblisitas, pengumpulan
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pcndapat, studi pasar.; Penyajian barang dan jasa pada semua alat komunikasi untuk ritel; Penyajian barang di media
komunikasi untuk tujuan ritel; Penyajian barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyajian barang-barang pada media komunikasi untuk keperluan retail, yaitu, jasa
toko retail dan jasa pesanan melalui pos dalam bidang musik dan hiburan musikal; Penyebaran bahan untuk iklan;
Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan melalui pos; Penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan
komunikasi on-line di internet; Penyedia jasa pemesanan secara daring dalam bidang berbagai macam berkaitan untuk
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai
data demografis; Penyediaan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas-fasilitas penitipan anak untuk anak; Penyediaan dan
penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan
bisnis; Penyediaan dan penyebaran informasi, bantuan dan nasihat komersial untuk peserta pameran, pengunjung dan
penyelenggara pameran, termasuk semua informasi tersebut yang disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs
web; Penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi di bidang
manajemen strategis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi bisnis terkait dengan reseller; Penyediaan
informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan niaga); Penyediaan informasi dan saran yang berkaitan dengan jasa ritel;
Penyediaan informasi di bidang manajemen proyek yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi komersial dari
basis data online; Penyediaan informasi komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan
komputer; Penyediaan informasi komersil; Penyediaan informasi konsumen melalui jaringan komputer global; Penyediaan
informasi mengenai analisis manajemen bisnis dalam aspek keuangan perusahaan; Penyediaan informasi mengenai
persiapan, audit, atau pengesahan laporan keuangan; Penyediaan informasi pasar konsumen berkaitan dengan penjualan
buku secara daring; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi produk,
termasuk informasi biaya dan toko
Penyediaan informasi produk, termasuk informasi biaya dan toko; Penyediaan informasi tentang survei kuesioner; Penyediaan
informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan
informasi publisitas; Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis dan fungsi kantor di bidang sistem penentuan posisi
global; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung sehubungan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki,
perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran televisi yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam
tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk
perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan
dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan kolom publisitas; Penyediaan konsultasi, layanan
konsultasi dan informasi terkait jasa periklanan, pemasaran, Jasa promosi, manajemen bisnis, administrasi bisnis, layanan
administrasi bisnis terkait asuransi dan layanan broker dalam jaringan, layanan administrasi bisnis terkait layanan garansi,
penilaian bisnis, pertanyaan bisnis, investigasi bisnis, konsultasi manajemen dan organisasi bisnis, penasihat bisnis dan
layanan informasi, bantuan manajemen bisnis, konsultasi organisasi bisnis, penelitian bisnis, informasi dan saran komersial
untuk konsumen dan, toko saran konsumen, organisasi pameran untuk tujuan komerial atai periklanan, proses administrasi
pesanan pembelian, Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer, kompilasi statistik, konsultasi bisnis, koleksi,
kompilasi, sistemisasi, verifikasi, analisis, proses, pembaruan, pengaturan, penyimpanan dan penyedia data, layanan
informasi bisnis disediakan dalam jaringan dari sebuah database komputer, internet atau perangkat komunikasi nirkabel,
pencarian data dalam file komputer untuk orang lain, analisis harga biaya, menyusun laporan akun, peramalan ekonomi, pakar
efisiensi, konsultasi manajemen personal, layanan perbandingan harga, konsultasi bisnis profesional, analisis dan penyedia
informasi bisnis dan komersial, analisis bisnis, riset dan layanan informasi, mengumpulkan dan memverifikasi penilaian dan
ulasan bisnis untuk orang lain, menyediakan perbandingan harga, layanan, kualitas, ulasan dan penilaian penyedia layanan
untuk bisnis atau tujuan komerial, menyiapkan laporan keuangan; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Penyediaan layanan
direktori manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek melalui web online yang menampilkan hyperlink ke situs web;
Penyediaan layanan intelijen pasar; Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear
melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Penyediaan pasar on-line
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untuk pembeli dan penjual barang dan jasa yang mana untuk melayani sebagai perantara komersial dan promotor penjualan
untuk penjual dan pembeli pihak ketiga barang dan jasa, seperti, kendaraan darat.; Penyediaan penghargaan insentif dan
program keanggotaan kepada pelanggan dari pusat pelumasan kendaraan; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan
ritel melalui Internet.; Penyediaan program penghargaan insentif bagi pelanggan melalui pemberian hadiah bonus dan layanan
insentif untuk perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu, fasilitas transit lounge untuk relaksasi penumpang, layanan
maskapai penerbangan prioritas khusus dengan layanan reservasi, peningkatan pemrosesan tiket bandara, percepatan
prosedur menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas, check-in lobi prioritas, service center khusus dan jalur untuk
kumpulan penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan pemrosesan keamanan, percepatan layanan penanganan di
pintu masuk dan keberangkatan pesawat, peningkatan akomodasi tempat duduk, peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan
khusus, koneksi komputer, peningkatan layanan penyediaan makanan dan pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah
ditentukan untuk penumpang elite, pengiriman bagasi prioritas, peningkatan dan percepatan respons customer service untuk
penumpang elite; Penyediaan program penghargaan insentif dan penghargaan loyalitas keanggotaan kepada pelanggan dari
pusat pelumasan kendaraan; Penyediaan program penghargaan insentif pelanggan melalui penerbitan dan pemrosesan poin
loyalitas untuk pembelian barang dan jasa; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan; Penyediaan ruang iklan
di situs web untuk mempromosikan barang dan jasa; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website; Penyediaan
skema insentif dan informasi yang berkaitan dengan skema insentif; Penyediaan tempat pasar online untuk pengguna jasa
dan penyedia jasa tenaga kerja professional/pencari kerja dengan berbagai jenis ketrampilan dan pengalaman;
Penyelenggaraan acara untuk keperluan komersial dan iklan; Penyelenggaraan pengundian hadiah untuk tujuan promosi dan
perdagangan; Penyelidikan klien; Penyewaan materi periklanan; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk
online melalui jaringan komunikasi global termasuk Internet); Penyewaan papan iklan; Penyewaan peralatan untuk periklanan;
Penyewaan ruang iklan di situs web; Peragaan barang; Peralaman pasar; Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk;
Perbelanjaan lokal daring dengan produk lokal yang dibeli oleh pelanggan di luar negeri; Perdagangan bahan bakar padat;
Perdagangan batu abu tahan api; Perdagangan batu bara; Perdagangan batu bara padat (briket); Perdagangan besar alat
laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya dan piranti lunak; Perdagangan
besar kosmetik; Perdagangan retail kamera, video kamera, lensa, asesori fotografi/videografi.; Perencanaan dan pelaksanaan
pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; Perencanaan pengiklanan; Perencanaan strategi
pemasaran; Perikalan melalui Koran; Periklanan melalui jaringan telepon seluler; Periklanan melalui media elektronik dan
internet untuk manajemen bisnis; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan online melalui jaringan komunikasi komputer; Periklanan untuk orang lain;
Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi terkait
untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang
terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan,
pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan video game dan olahraga elektronik;
Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Persiapan kolom publikasi; Persiapan penilaian pajak [akuntansi]; Persiapan,
kompilasi dan penyimpanan data elektronik; Presentasi barang dan jasa; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Produksi kembali dokumen; Produksi keperluan periklanan visual; Produksi
rekaman video untuk tujuan pemasaran; Produksi rekaman video untuk tujuan periklanan; Produksi rekaman video untuk
tujuan publisitas; Program insentif kartu loyalitas untuk mempromosikan jasa toko ritel yang menampilkan pakaian dan
aksesoris fesyen dan sejenisnya; Program loyalitas dan insentif pelanggan; Program pemberian insentif berupa asuransi jiwa
dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; Promosi [periklanan]
bisnis; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi barang dan jasa milik pihak lain melalui
program diskon dan insentif dimana poin pembelian diberikan untuk pembelian yang dilakukan oleh pelanggan vendor atau
perjalanan yang dilakukan oleh pelanggan anggota yang dapat ditukar dengan barang dagangan dan perjalanan; Promosi
penjualan (untuk orang lain); Promosi penjualan akun kartu kredit melalui administrasi program pemberian insentif; Promosi
penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio
untuk orang lain melalui toko, Internet atau katalog produk; Promosi penjualan untuk bisnis bebas bea; Promosi penjualan
untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Promosi secara online pada jaringan komputer; Promosi, periklanan dan
pemasaran situs online; Proses administratif pesanan belanjaan; Publikasi elektronik teks publikasi; Publikasi produksi film;
Pusat belanja melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui
internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices),
sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan
dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran,
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur,
peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; Pusat perbelanjaan yang menjual
peralatan rumah tangga, furnitur, barang elektronik; Retail store services featuring shoes; Riset dan analisis data bisnis; Ritel
online; Ritel seluruh barang; Saran bisnis dan analisis pasar; Saran dan konsultasi bisnis mengenai penggunaan dan
permintaan untuk material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; Saran manajemen
pemasaran; Sewa mesin penjual otomatis; Stan untuk penjualan es krim; Studi dan analisis pasar melalui Internet; Studi
statistic bisnis; Supermarket bahan bangunan; Survei [jajak pendapat]; Survei bisnis; Survei untuk kepentingan bisnis; TOKO
SERBA ADA; Tampilan barang dagangan di media komunikasi untuk tujuan ritel; Tempat penyelenggara kursus penyelaman
(diving) untuk tujuan komersial; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko Aquarium; Toko Barang Pecah belah; Toko
Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko Optik; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko Penjualan Lampu LED, lampu
tenaga surya dan bola lampu; Toko alat-alat musik dan rekaman-rekaman; Toko alat-alat olahraga; Toko barang elektronik
audio dan audio visual; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang grosir; Toko barang-barang seni; Toko
bebas bea bandara; Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan; Toko boneka; Toko buku dan alat-alat tulis; Toko
bunga; Toko distro; Toko eceran aluminium; Toko eceran dan grosir yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Toko eceran
yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran
yang menjual produk susu; Toko emas; Toko emas dan perhiasan; Toko handphone dan asesoris; Toko helm dan aksesoris
helm; Toko jam; Toko jam tangan; Toko jamu (herbal); Toko komputer dan aksesoris; Toko kue; Toko kue online; Toko mainan
anak-anak; Toko makanan dan minuman khas jepang; Toko makanan online; Toko mebel dan ranjang; Toko menjual produk
voucher secara elektronik / online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman online; Toko minuman panas dan dingin; Toko
olahraga; Toko oleh-oleh; Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang merchandise
karakter animasi; Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko online yang
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menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko pakaian ritel; Toko pancake dan waffle; Toko parfum; Toko perabotan; Toko
perangkat hardware; Toko perhiasan; Toko perlengkapan bayi; Toko plastik; Toko pulsa dan kartu perdana; Toko ritel, katalog
pesanan melalui pos, dan layanan toko ritel yang ditawarkan melalui Internet di bidang alas kaki, pakaian, barang-barangbarang kecil terbuat dari kulit, tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang, tas tangan, kacamata hitam, dan
aksesoris terkait di atas; Toko roti online; Toko sepatu; Toko serba ada; Toko sparepart dan aksesoris kendaraan; Toko tekstil
dan pakaian; Toko telekomunikasi; Toko yang melayani penjualan mesin; Toko yang menjual Karpet; Toko yang menjual
antara lain: baterai telepon seluler, -baterai isi ulang, -pengisi daya baterai untuk gawai dan telepon selular baik secara onLine
maupun langsung; Toko yang menjual batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan pintu, panel kayu,
bingkai, kertas pelapis dinding; Toko yang menjual berbagai macam parcel; Toko yang menjual cat; Toko yang menjual emas
batangan; Toko yang menjual es krim; Toko yang menjual kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca
mata pelindung matahari, tempat-tempat kaca mata, lensa kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak, tali kaca mata, kaca
mata anti silau, tas, tas ransel, tas selempang, dompet, koper, kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk pendaki
gunung, jam, tali jam tangan , rantai jam tangan, kotak jam tangan, perhiasan, gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan), logam
mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu, sandal, sepatu sandal, ikat pinggang, topi, jaket, sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, talitali, tambang, tempat tidur gantung, jala-jala, terpal plastik, karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar ruangan; Toko yang
menjual kosmetik; Toko yang menjual kue; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan
buah; Toko yang menjual pompa air rumah tangga dan industri serta seluruh alat listrik; Toko yang menjual wallpaper, gorden,
blinds, vinyl floor, lantai kayu, sticker, kaca filem; Toko-toko Grosir Elektronik; Ulasan biaya perawatan kesehatan; Waralaba
restoran, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; Wholesale store services
featuring shoes; administasi program diskon yang memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon
pengiriman, percepatan pengiriman dan akses awal terhadap acara-acara penjualan; administrasi bisnis; administrasi bisnis
dan layanan konsultasi bisnis; administrasi bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; administrasi bisnis di bidang
pengangkutan kapal atas nama orang lain; administrasi bisnis hotel; administrasi bisnis perusahaan dalam industri
pengangkutan kapal; administrasi bisnis program dan layanan penggantian farmasi; administrasi bisnis program dan layanan
penggantian obat; administrasi bisnis program penggantian pasien; administrasi bisnis untuk orang lain; administrasi dan
manajemen hibah penelitian; administrasi franchise (waralaba); administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain;
administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi orang lain; administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang
lain, untuk program diskon yang memungkinkan peserta mendapatkan diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu
anggota diskon, kompetisi untuk keperluan periklanan, program loyalitas konsumen, skema insentif dan loyalitas pelanggan,
program loyalitas menyangkut diskon atau insentif, program imbalan loyalitas, skema keanggotaan, skema insentif penjualan
dan promosi, program insentif promosi penjualan, urusan bisnis waralaba, urusan bisnis toko ritel; administrasi loyalitas
pelanggan dan skema insentif; administrasi penggajian bisnis untuk orang lain; administrasi program diskon untuk
memungkinkan peserta memperoleh diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu keanggotaan diskon; administrasi
program diskon yang memungkinkan peserta untuk mendapatkan diskon pada jasa pengiriman melalui penggunaan kartu
keanggotaan diskon; administrasi program frequent flyer; administrasi program frequent flyer yang memungkinkan anggota
menukarkan miles untuk poin atau penghargaan yang ditawarkan oleh program loyalitas lainnya; administrasi program
imbalan kerja; administrasi program imbalan kesetiaan; administrasi program imbalan loyalitas yang melibatkan pertukaran
cap; administrasi program insentif promosi penjualan; administrasi program loyalitas konsumen; administrasi program loyalitas
konsumen untuk mempromosikan layanan restoran dan layanan ritel orang lain; administrasi program loyalitas pelanggan;
administrasi program loyalitas yang melibatkan diskon atau insentif; administrasi program loyalti konsumen yang menyediakan
konsumen terdaftar dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi program pemberian insentif untuk mempromosikan
penjualan barang dan jasa orang lain; administrasi program pensiun karyawan; administrasi program pertukaran budaya dan
pendidikan; administrasi program tunjangan karyawan mengenai asuransi dan keuangan; administrasi program tunjangan
karyawan mengenai keanggotaan klub kebugaran; administrasi program tunjangan kesejahteraan karyawan; administrasi
pusat data dalam bidang data besar (big data); administrasi rekening tabungan; administrasi rencana penyedia yang disukai;
administrasi rencana perawatan kesehatan prabayar; administrasi skema insentif penjualan dan promosi; administrasi skema
insentif penjualan dan promosi yang melibatkan perangko perdagangan; administrasi skema loyalitas dan insentif; administrasi
urusan bisnis; administrasi urusan bisnis waralaba; administrasi usaha; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan
pemasaran penjualan; administrasi, penagihan, dan rekonsiliasi akun atas nama orang lain; advertising to promote the sale of
products and the use of services by the point accumulation method or discount privilege grant method; agen agregat penjualan
dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen atau agen penjualan pesanan melalui surat; agen impor-ekspor; agen
informasi komersial; agen kerja terkait dengan pembayaran barang; agen pemesanan teater; agen pemesanan teater [layanan
pemesanan pekerjaan untuk artis yang tampil]; agen pemesanan teater [manajemen bisnis artis pertunjukan]; agen
pemesanan teater untuk iklan atau promosi penjualan; agen penerbitan; agen penjualan barang baik eceran maupun grosir;
agen perencanaan dan pelaksanaan iklan dan promosi penjualan, serta pengajaran dan saran untuk iklan dan promosi
penjualan; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan penjualan dan mempromosikan
penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan untuk mempromosikan penjualan
dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perusahaan lokal dan asing untuk memberikan penawaran
untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; agen untuk kontrak pengadaan (untuk pihak lain) untuk
penjualan dari barang melalui telefon seluler dan internet; agen untuk langganan koran; agen untuk penerbitan kupon
(termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; agency services of
products, services and company on the internet; agensi ekspor dan impor; akuntansi; akuntansi administrasi; akuntansi biaya;
akuntansi forensik; akuntansi manajemen biaya; alih daya (bantuan komersial); analis data bisnis; analisa dan pengajaran
manajemen; analisa informasi bisnis; analisa manajemen atau pemberian nasehat tentang manajemen; analisa mengenai
masalah ekonomi; analisa respon konsumen; analisis biaya; analisis biaya-manfaat; analisis bisnis strategis; analisis bisnis,
layanan informasi dan penelitian pasar; analisis dan pelaporan statistik; analisis dan penelitian pasar; analisis dan studi atas
informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan
studi-studi per-iklanan; analisis dan studi pasar; analisis data bisnis; analisis data dan statistik studi pasar; analisis data
penelitian pasar; analisis data penelitian pasar dan statistik; analisis data termasuk analisis perilaku pengguna dan intelijen;
analisis harga biaya; analisis harga biaya mengenai pembuangan, pembuangan, penanganan, dan daur ulang limbah; analisis
informasi bisnis; analisis kecenderungan busana dan pasar untuk memberikan saran dan konsultasi kepada pemilik merek
ritel; analisis kerja untuk menentukan keahlian pekerja dan persyaratan pekerja lainnya; analisis laba bisnis; analisis
manajemen bisnis; analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis; analisis pasar biji-bijian; analisis pemasaran; analisis
pemasaran real estat; analisis respon iklan dan riset pasar; analisis respons iklan dan studi pasar; analisis respons terhadap
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iklan; analisis statistik dan layanan pelaporan untuk keperluan bisnis; analisis statistik riset pasar; analisis studi pasar; analisis
tren bisnis; analitik data bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data kebugaran, informasi pembayaran dan data bisnis
lainnya ke departemen sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan kesehatan; asa-jasa pengadaan untuk orang lain
(pembelian barang dan jasa untuk orang lain); audisi seniman pertunjukan (pemilihan personil); audit akun; audit bisnis; audit
keuangan; audit laporan keuangan; bantuan administrasi bisnis; bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk
tender; bantuan bisnis; bantuan bisnis sehubungan dengan memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan
global; bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba; bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi amal;
bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; bantuan bisnis untuk seniman dan penampil;
bantuan bisnis, manajemen dan layanan administrasi; bantuan bisnis, manajemen dan layanan informasi; bantuan dalam
manajemen bisnis komersial waralaba; bantuan dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi;
bantuan dan saran mengenai organisasi dan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis; bantuan manajemen bisnis
dalam pendirian dan pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian fasilitas pelabuhan untuk
orang lain; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; bantuan
manajemen bisnis untuk perusahaan industri atau komersial; bantuan manajemen industri; bantuan manajemen komersial;
bantuan manajemen komersial atau industri; bantuan manajemen personalia; bantuan manajemen perusahaan; bantuan
pemasaran; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan analisis bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan
konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan organisasi
bisnis; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkenaan dengan perencanaan bisnis; belanja online; beriklan di pers
populer dan profesional; beriklan melalui Internet; beriklan melalui jaringan telepon seluler; beriklan melalui media elektronik;
beriklan melalui semua sarana komunikasi publik; beriklan untuk orang lain di Internet; bisnis dan manajemen; bisnis
pemasaran; blockchain sebagai suatu layanan (blockchain as a service), yaitu, saran dan informasi bisnis di bidang teknologi
blockchain; copywriting; copywriting iklan; copywriting untuk keperluan iklan dan promosi; database dan manajemen arsip
yang terkomputerisasi; demonstrasi barang; demonstrasi barang dan jasa dengan cara elektronik; demonstrasi barang dan
jasa dengan cara elektronik, juga untuk manfaat yang disebut layanan Teleshopping dan homeshopping; demonstrasi barang
pada media komunikasi untuk keperluan ritel; demonstrasi barang untuk keperluan iklan; demonstrasi barang untuk keperluan
promosi; demonstrasi penjualan untuk orang lain; demonstrasi produk di jendela toko dengan model langsung; demonstrasi
produk disediakan di dalam toko dan melalui jaringan komunikasi global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya;
desain bahan iklan; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan; desain logo iklan; desain materi iklan,
pemasaran, dan publisitas; desain selebaran iklan; desain, kreasi, persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan
untuk orang lain; distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi barang-barang (bukan layanan-layanan
transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan representatif); distribusi dan penyebaran materi iklan; distribusi dan penyebaran
materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi iklan; distribusi iklan dan pengumuman komersial;
distribusi masalah periklanan; distribusi materi iklan [selebaran, prospektus, materi cetak, sampel]; distribusi materi iklan dan
penyebaran pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distribusi materi iklan, pemasaran dan promosi; distribusi
minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan peralatan silinder untuk melindungi sensor suhu, mesin, dan
bagiannya; distribusi pengumuman iklan; distribusi produk untuk tujuan periklanan; distribusi prospektus; distribusi prospektus
dan sampel; distribusi prospektus dan sampel untuk keperluan periklanan; distribusi prospektus untuk keperluan periklanan;
distribusi prospektus, langsung atau melalui pos; distribusi sampel; distribusi sampel untuk keperluan iklan; distribusi sampel
untuk keperluan publisitas; distribusi sampel, langsung atau melalui pos; distribusi selebaran iklan; distribusi selebaran iklan
untuk orang lain; distribusi selebaran untuk tujuan periklanan; distribusi selebaran, brosur, barang cetakan, dan sampel untuk
keperluan periklanan; distributor aluminium; duplikasi dokumen; ekspor dan impor alat-alat berat dan suku cadang; evaluasi
bisnis; evaluasi peluang bisnis; evaluasi persyaratan personel; evaluasi statistik data dari studi pasar; evaluasi statistik data
pemasaran; evaluasi statistik data penelitian pasar; faktur; faktur bisnis; file sentral dan manajemen file bisnis
terkomputerisasi; galeri seni untuk tujuan iklan; galeri seni untuk tujuan komersial; galeri seni untuk tujuan komersial atau
iklan; general office work regarding management of pecuniary claim by computer; grosir dan eceran film, rekaman suara,
karya sastra, karya dramatis, karya musik dan karya artistik; hubungan Masyarakat; hubungan masyarakat yang berkaitan
dengan kecantikan; iklan; iklan banner; iklan baris; iklan bayar per klik; iklan billboard elektronik; iklan bioskop; iklan dan
layanan informasi komersial; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan pemasaran kooperatif; iklan dan pemasaran
koperasi untuk layanan kebersihan perumahan dan komersial; iklan dan promosi perusahaan; iklan dan saran bisnis; iklan
daring pada internet dan sistem jaringan komputer global lainnya; iklan dengan komunikasi nirkabel; iklan jasa pelatihan
penyelaman dalam air secara online; iklan komersial; iklan komersial perusahaan; iklan komersial radio; iklan komersial
televisi; iklan langsung; iklan majalah; iklan melalui pesanan surat; iklan melalui sarana komunikasi umum; iklan melalui
semua sarana komunikasi umum; iklan mobil untuk dijual melalui Internet; iklan online di jaringan komputer; iklan pengalaman,
acara dan secara langsung; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi
yang berkaitan dengan acara olahraga domestik dan internasional; iklan promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui
pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan konser musik; iklan promosi produk dan layanan pihak
ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan olahraga, musik, dan acara budaya lainnya;
iklan radio; iklan radio dan televisi; iklan real estat; iklan respons langsung; iklan secara online dan mempromosikan barang
dan jasa pihak lain melalui internet; iklan secara online jasa pengaturan pengantaran orang-orang yang mengadakan
perjalanan snorkeling dan diving; iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan sponsor; iklan surat
langsung untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan basis pelanggan yang ada; iklan televisi; iklan untuk keperluan
rekrutmen; iklan wisata diving dan snorkeling di Pulau melalui internet; iklan yang berkaitan dengan produk farmasi dan produk
pencitraan in-vivo; iklan, promosi, dan layanan keagenan; informasi bisnis; informasi bisnis dan layanan penelitian; informasi
bisnis dan layanan penelitian berbantuan komputer; informasi bisnis dan layanan penilaian; informasi dan konsultasi
manajemen bisnis; informasi dan pertanyaan bisnis; informasi dan saran komersial untuk konsumen; informasi komersial dan
nasehat untuk konsumen penilaian bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen terkait dengan diet [tempat
konsultasi konsumen]; informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; informasi
pemasaran; informasi penjualan produk; informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk pengoperasian usaha,
ukuran bisnis dan informasi lainnya; informasi, jasa konsultasi, memberikan nasehat, menginformasikan yang berkaitan
dengan semua yang disebutkan di atas.; informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen
bisnis dan administrasi bisnis yang disediakan secara online atau melalui Internet; information retrieval services executed
using electronic calculators for others; information retrieval services on the internet using artificial intelligence program for
others; input dan kompilasi informasi ke dalam basis data komputer; input, kompilasi dan sistemisasi informasi ke dalam basis
data komputer; internet dan layanan situs belanja ritel online yang menampilkan streaming atau konten audio-visual yang
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dapat diunduh di bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; interpretasi data riset pasar;
interpretasi data studi pasar; inventaris barang dagangan; investigasi bisnis; issuing of trading stamp; issuing, clearing and
managing point cards; issuing, issuing intermediary and clearing of trading stamp, coupon, point accumulation type card and
discount privilege card; jajak pendapat; jaringan bisnis; jaringan bisnis melalui platform jejaring sosial; jasa administrasi bisnis
di bidang kesehatan; jasa administrasi bisnis di bidang transportasi; jasa administrasi dan manajemen bisnis sehubungan
dengan program sponsor; jasa administrasi kantor; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa administratif kartu
loyalitas; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa agen bakat dalam sifat manajemen bisnis artis yang
tampil; jasa agen ekspor; jasa agen ekspor-impor di bidang energi; jasa agen impor-ekspor barang; jasa agen pemasaran;
jasa agen pembelian; jasa agen pemodelan; jasa agen penjualan untuk alas kaki; jasa agen penjualan yang menampilkan
bagian dan aksesoris untuk mobil; jasa agen periklanan; jasa agen periklanan radio; jasa agen periklanan televisi; jasa agen
pesanan pembelian; jasa agen sastra yang terdiri dari negosiasi kontrak; jasa agen tenaga kerja dan pekerjaan; jasa agen
yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent (manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa akuntansi
untuk merger dan akuisisi; jasa akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan pajak; jasa akuntansi yang berkaitan dengan
piutang dagang; jasa alih daya [bantuan bisnis]; jasa analisa penjualan; jasa analisis atau konsultasi di bidang pertanian; jasa
analisis pasar; jasa analisis periklanan; jasa audit; jasa bantuan bisnis sehubungan dengan pengumpulan dan penyewaan
daftar alamat; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa bantuan untuk perusahaan industri atau
komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa bisnis dan periklanan; jasa bisnis, seperti membantu pihak lain dalam
perundingan dan pengembangan kemitraan bisnis dan aliansi bisnis; jasa diskon (-untuk pengecer, -untuk grosir, untuk
promosi pemasaran); jasa distribusi di bidang bahan kimia, pestisida, aplikator kimia dan pestisida dan pakaian pelindung dan
masker pelindung untuk digunakan selama penggunaan atau aplikasi bahan kimia; jasa distributor bahan bangunan dari
metal; jasa distributor grosir untuk alas kaki; jasa distributor grosir untuk anggur dan minuman beralkohol; jasa distributor
grosir untuk bir; jasa distributor grosir untuk furnitur; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa distributor grosir untuk
lembaran dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor
grosir untuk pakaian; jasa distributor grosir untuk perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk segar; jasa distributor grosir
untuk suku cadang dan komponen otomotif; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa eceran atau grosiran robot
industri; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil; jasa eceran atau grosiran terkait
dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil pada situs web internet; jasa eceran atau grosiran untuk akumulator; jasa eceran
atau grosiran untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa eceran atau grosiran untuk mesin dan instrumen pengukur atau
penguji; jasa eceran atau grosiran untuk pendingin udara; jasa eceran atau grosiran untuk peralatan dan instrumen
telekomunikasi; jasa eceran atau grosiran untuk permesinan dan peralatan elektrikal; jasa evaluasi statistik data pemasaran;
jasa grosir berkaitan dengan pelana; jasa grosir dan eceran; jasa grosir untuk alat musik; jasa grosir untuk artikel menjahit;
jasa grosir untuk artikel pembersih; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; jasa grosir untuk bahan
kimia untuk digunakan dalam kehutanan; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; jasa grosir untuk
bahan seni; jasa grosir untuk barang cetakan; jasa grosir untuk barang yang dipanggang; jasa grosir untuk daging; jasa grosir
untuk furnitur; jasa grosir untuk instalasi sanitasi; jasa grosir untuk instrumen horologis; jasa grosir untuk instrumen medis; jasa
grosir untuk kain; jasa grosir untuk karya seni; jasa grosir untuk mainan; jasa grosir untuk minuman beralkohol, kecuali bir;
jasa grosir untuk pakaian; jasa grosir untuk pakan ternak; jasa grosir untuk penerangan; jasa grosir untuk penutup dinding;
jasa grosir untuk penutup lantai; jasa grosir untuk peralatan hortikultura; jasa grosir untuk peralatan konstruksi; jasa grosir
untuk peralatan memasak makanan; jasa grosir untuk peralatan menyelam; jasa grosir untuk peralatan pasokan air; jasa grosir
untuk peralatan pemindahan tanah; jasa grosir untuk peralatan penyamakan matahari; jasa grosir untuk peralatan pertanian;
jasa grosir untuk perangkat keras komputer; jasa grosir untuk perangkat keras logam; jasa grosir untuk persediaan alat tulis;
jasa grosir untuk persiapan membuat minuman; jasa grosir untuk persiapan membuat minuman beralkohol; jasa grosir untuk
persiapan pembersihan; jasa grosir untuk persiapan perawatan hewan; jasa grosir untuk produk hortikultura; jasa grosir untuk
produk susu; jasa grosir untuk sampah untuk hewan; jasa grosir untuk tembakau; jasa grosir untuk tutup kepala; jasa grosir
yang berkaitan dengan aksesoris mobil; jasa grosir yang berkaitan dengan alas kaki; jasa grosir yang berkaitan dengan
barang cetakan; jasa grosir yang berkaitan dengan bulu tiruan; jasa grosir yang berkaitan dengan furnitur; jasa grosir yang
berkaitan dengan ikan; jasa grosir yang berkaitan dengan kain; jasa grosir yang berkaitan dengan karya seni; jasa grosir yang
berkaitan dengan pakan untuk hewan; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan hortikultura; jasa grosir yang berkaitan
dengan peralatan konstruksi; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan pertanian; jasa grosir yang berkaitan dengan
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; jasa grosir yang berkaitan dengan perhiasan; jasa grosir yang
berkaitan dengan produk hortikultura; jasa grosir yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; jasa grosir yang
berkaitan dengan tutup kepala; jasa humas; jasa iklan dan promosi; jasa iklan ritel yaitu penyebaran masalah iklan untuk pihak
lain melalui jaringan komunikasi elektronik daring; jasa informasi bisnis; jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa
informasi komersial yang disediakan oleh akses ke database komputer; jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi; jasa
informasi, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; jasa informasi, yaitu menyediakan
informasi tentang produk ritel kepada pelanggan yang menampilkan ketersediaan produk tertentu yang menarik bagi mereka;
jasa jaringan bisnis dan profesional; jasa jasa katalog toko eceran; jasa jual beli mobil bekas; jasa jual beli mobil bekas secara
online; jasa katalog pemesanan melalui pos dalam kaitannya dengan kosmetik; jasa kliping berita iklan secara daring (online)
melalui jaringan komputer; jasa klub pelanggan dan jasa loyalitas pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi dan/atau
periklanan; jasa klub pelanggan, untuk keperluan komersial, promosi dan/atau iklan; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi
bisnis dalam kaitannya dengan identitas perusahaan; jasa konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial
perusahaan; jasa konsultasi bisnis dan informasi; jasa konsultasi bisnis di bidang logistik transportasi; jasa konsultasi bisnis di
bidang pertanian; jasa konsultasi bisnis sehubungan dengan menyediakan situs web pada jaringan komputer global yang
pihak ketiga dapat menawarkan dan sumber barang dan jasa, tempat, menentukan status dan memenuhi permintaan dan
pesanan perdagangan, masuk ke dalam kontrak dan transaksi bisnis; jasa konsultasi bisnis sehubungan dengan
pengoperasian pasar elektronik untuk pembeli dan penjual barang-barang dan atau jasa-jasa pada jaringan komputer global;
jasa konsultasi bisnis untuk organisasi nirlaba; jasa konsultasi bisnis untuk perusahaan; jasa konsultasi bisnis untuk
perusahaan pemula; jasa konsultasi bisnis yang berkaitan dengan integrasi bidang teknologi proses bisnis, pembelajaran
organisasi, manajemen perubahan dan keberlanjutan operasional; jasa konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan
akuntansi; jasa konsultasi dan konsultasi di bidang strategi bisnis; jasa konsultasi manajemen; jasa konsultasi manajemen
bisnis yang disediakan melalui Internet; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa konsultasi perdagangan luar negeri; jasa
konsultasi rekrutmen bisnis; jasa konsultasi terkait dengan manajemen pusat perbelanjaan; jasa konsultasi usaha mengenai
distribusi komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; jasa konsultasi yang berhubungan dengan
kontrak untuk pembelian barang; jasa konsultasi yang berkaitan dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa
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konsultasi yang berkaitan dengan pembuatan konsep, pengkreasian, proses desain, pengembangan, penerapan, pengerjaan,
pengaturan, promosi dan pengawasan skema keanggotaan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema
bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; jasa konsultasi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa; jasa konsultasi
yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk bisnis;
jasa layanan retail yang berkaitan dengan bahan-bahan makanan; jasa layanan retail yang terkait dengan penyiapan
pembuatan minuman; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan sumber daya); jasa loyalitas
pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa manajemen bisnis di bidang pendidikan; jasa manajemen
bisnis komersial; jasa manajemen bisnis sehubungan dengan penjualan secara elektronik; jasa manajemen dan konsultasi
pengelolaan bisnis; jasa manajemen penjualan di internet; jasa manajemen proyek bisnis untuk proyek konstruksi; jasa
marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi komersial secara online; jasa menjual
bersama-sama, untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain, dari bermacam-macam barang, yang memungkinkan
pelanggan untuk melihat dengan baik dan membeli barang-barang tersebut melalui situs web internet barang dagangan
secara umum dan toko grosir; jasa organisasi dan manajemen program promosi insentif dan penjualan; jasa outsourcing
dalam sifat mengatur kontrak layanan untuk orang lain; jasa outsourcing dalam sifat mengatur pengadaan barang untuk orang
lain; jasa outsourcing di bidang analitik bisnis; jasa outsourcing di bidang manajemen hubungan pelanggan; jasa outsourcing
di bidang operasi bisnis; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa pelelangan; jasa pemasaran; jasa pemasaran di
bidang kedokteran gigi; jasa pemasaran di bidang perjalanan; jasa pemasaran di bidang restoran; jasa pembelanjaan melalui
internet; jasa pembuatan indeks informasi, situs dan sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global dan jaringan
elektronik dan komunikasi lainnya untuk pihak lain; jasa pemesanan (untuk orang lain); jasa pemesanan dan penjualan barang
secara online; jasa pemodelan statistik; jasa pemrosesan data dalam bidang transportasi; jasa pemrosesan data di bidang
transportasi; jasa penagihan; jasa penataan untuk tujuan iklan; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan promosi,
operasi, dan penjualan di pasar domestik dan luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di Taiwan, yaitu, konsultasi riset
pasar; jasa penelitian pasar dan informasi; jasa penerbitan, pengelolaan dan penyelesaian kupon dan poin untuk
mempromosikan barang dan jasa; jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak
termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang
tersebut; jasa pengadaan minuman beralkohol [membeli barang untuk bisnis lain]; jasa pengadaan untuk orang lain [membeli
barang dan jasa untuk bisnis lain]; jasa pengadaan, untuk manfaat pihak lain, berbagai barang-barang (tidak termasuk
transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut di
outlet ritel, outlet grosir, supermarket dan toko serba ada; jasa pengaturan dan pengorganisasian promosi pemasaran untuk
pihak lain; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penggabungan (merger) dan akuisisi bisnis;
jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan; jasa pengumpulan data; jasa penilaian bisnis; jasa penilaian
perusahaan; jasa penjualan aksesoris telepon selular; jasa penjualan alat teknik; jasa penjualan alat-alat kedokteran; jasa
penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan daging beku; jasa penjualan dan publisitas; jasa penjualan
grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan hasil laut (beku); jasa
penjualan ikan; jasa penjualan makanan berbahan dasar ikan; jasa penjualan makanan atau minuman yang dioperasikan
dengan memasukkan koin untuk mengeluarkan minuman atau makanan yang dipilih; jasa penjualan makanan dan minuman;
jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang baik secara langsung maupun online; jasa penjualan makanan dan
minuman yang dipesan melalui mesin; jasa penjualan makanan olahan hasil laut; jasa penjualan melalui sistem berbasis web
dan portal online di bidang perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk masuk,
mengatur dan mengubah profil pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah daftar
produknya; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan minuman teh bubble atau teh pearl;
jasa penjualan obat-obatan; jasa penjualan perabot rumah tangga; jasa penjualan produk dibidang nutrisi dan suplemen diet,
minuman dan sari buah; jasa penjualan produk baja ringan; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online
(internet).; jasa penjualan ritel produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan ritel, grosir dan online
termasuk berhubungan dengan buku dan publikasi lainnya jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang
berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa penjualan secara online; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan
farmasi; jasa penjualan wisata dalam air diving dan snorkeling secara online; jasa penjualan: atap baja ringan ,galvalum, reng,
hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium, kanal c; jasa penyaluran gas secara ritel (eceran); jasa
penyediaan data bisnis; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa penyediaan
portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke informasi akun penjualan mereka, informasi logistik
transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan, informasi manajemen inventaris, dan informasi
promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau
iklan; jasa perantara bisnis untuk menjual dan membeli barang dan jasa; jasa perantara bisnis yang berkaitan dengan
pengiriman pesanan melalui telekomunikasi; jasa perantara komersial untuk alat pijat estetika; jasa perantara komersial untuk
kosmetik; jasa perdagangan aluminium; jasa perdagangan besar (distributor) alat-alat berat dan suku cadang; jasa
perdagangan gas; jasa perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan elektronik dan menyediakan evaluasi
bisnis secara online sehubungan dengannya; jasa periklanan; jasa periklanan B2B (transaksi komersial antara pelaku bisnis);
jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan promosi dan konsultasi yang terkait dengannya; jasa periklanan dan
promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan dan
publisitas, yaitu, mempromosikan barang, jasa, identitas merek dan informasi serta berita komersial pihak ketiga melalui media
cetak, audio, video, digital dan medium on-line; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa
periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; jasa periklanan, pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan
pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial; jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye
periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi (optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan
dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu, penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang
lain; jasa periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan headwear; jasa perniagaan yang melayani penjualan
kendaraan bermotor; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi,
minuman berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin espresso listrik, pemadat
kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; jasa prakiraan ekonomi; jasa produksi iklan; jasa program
loyalitas, insentif dan bonus untuk pelanggan; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa promosi penjualan; jasa
promosi penjualan atas barang-barang dan jasa-jasa melalui sponsor untuk olahraga, musik dan hiburan; jasa promosi yaitu
distribusi voucer hadiah untuk keperluan promosi dan komersial, cek hadiah, cap dan kupon diskon melalui telepon seluler,
perlengkapan seluler lainnya dan melalui internet; jasa retail pemesanan melalui pos yang terkait dengan kosmetik; jasa retail
secara online untuk produk konsumen; jasa retail sehubungan dengan penjualan bahan plastik untuk pengemasan, jenis
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mesin pencetak, blok pencetakan, pengering tinta, buklet, buku, kalender, kartu, tempat dokumen, alas gambar, pena gambar,
perangkat gambar, amplop, selebaran, folder, kartu ucapan, majalah, surat kabar, pamflet, pensil, pulpen, terbitan berkala,
kartu pos, poster, barang cetakan, cetakan publikasi, buku kliping, alat tulis kantor, bahan pengajaran (kecuali peralatan); jasa
retail sehubungan dengan penjualan daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang
diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu dan produk susu, minyak dan lemak untuk
makanan, kopi, teh, kakao dan kopi buatan, beras, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal, roti, kue
dan gula-gula, es, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, mustar, cuka, saus (bumbu), rempah-rempah, es; jasa
retail sehubungan dengan penjualan furnitur, cermin, bingkai gambar kayu, gabus, alang-alang, rotan, anyaman, tanduk,
tulang, gading, tulang insang ikan paus, cangkang, amber, kerang mutiara, meerschaum; jasa retail sehubungan dengan
penjualan kertas, karton, barang cetakan, bahan penjilidan buku, foto, alat tulis kantor, perekat untuk alat tulis kantor atau
keperluan rumah tangga, bahan seniman, kuas lukis, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali furnitur), bahan instruksional
dan pengajaran (kecuali peralatan); jasa retail sehubungan dengan penjualan kosmetik; jasa retail sehubungan dengan
penjualan kuas, kotak wadah sisir, sisir, alat-alat kosmetik, alat penghilang bau untuk penggunaan pribadi, kuas alis mata,
rambut untuk kuas, perlengkapan penghapus tata rias, kuas kuku; jasa retail sehubungan dengan penjualan kulit dan kulit
imitasi, kulit halus, kulit binatang, koper, dan tas perjalanan, payung dan payung penahan matahari, tongkat jalan, cambuk, tali
kekang dan pelana kuda, backpack (sejenis ransel), tas pantai, kotak kulit atau papan kulit, tas kantor, tongkat, kotak wadah
kulit atau papan kulit, tali pengikat hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan malt, bir, air mineral dan air soda,
minuman lain yang tidak beralkohol, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; jasa retail
sehubungan dengan penjualan mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin, mesin kasir, mesin hitung,
peralatan pemprosesan data, komputer, perangkat lunak komputer, alat pemadam kebakaran, kacamata hitam, kacamata,
logam mulia dan logam campurannya, perhiasan, batu mulia, instrumen horologis dan kronometrik; jasa retail sehubungan
dengan penjualan minuman ringan, minuman energi, anggur, es teh, aperitif (minuman beralkohol perangsang nafsu makan),
minuman berkarbonasi, ekstrak buah, ale jahe, grape must, must, minuman buah yang terbuat dari konsentrat, minuman
anggur manis, air malt, air seltzer, air soda, air tonik, jus sayuran, esens yang digunakan dalam sediaan minuman keras, air
barli, fruit squash, sarsaparilla, minuman beralkohol (kecuali bir); jasa retail sehubungan dengan penjualan padi-padian dan
pertanian, produk hortikultura dan kehutanan, hewan hidup, buah dan sayuran segar, biji-bijian, tanaman dan bunga alami,
bahan makanan untuk hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian luar, celana terusan, mantel panjang, celana,
parka, petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover, piyama, sandal, sari, sarung, selendang, syal, kemeja, sepatu, kemeja
lengan pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi mandi, singlet, rok, masker tidur, sandal selop, blus lindung (smok), kaus
kaki, jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket yang diisi, jas, pelindung matahari, bretel, baju hangat, baju renang, kaus
oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian dalam, celana kolor, celana dalam; jasa retail sehubungan dengan
penjualan pakaian rajut, kaus kaki penghangat, legging, legging, kostum topeng, sarung tangan musim dingin, ikat pinggang
uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi,
bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot,
bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik,
sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju
hangat), baju sweater; jasa retail sehubungan dengan penjualan pembakar parfum, semprotan parfum, alat penguap parfum,
bedak padat, paf bedak, tegakan kuas cukur, kuas cukur, kotak sabun, dispenser sabun, tempat sabun, mangkuk sup, tempat
spons, tegakan untuk kuas cukur, sikat gigi, sikat gigi elektrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan peralatan dan wadah
rumah tangga atau dapur, sisir dan spons, kuas (kecuali kuas lukis), bahan pembuatan kuas, barang-barang untuk keperluan
pembersihan, wol baja, kaca yang belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian (kecuali kaca yang digunakan dalam gedung),
barang pecah belah, porselen dan barang-barang tembikar, cermin, spons abrasif untuk menggosok kulit, dispenser aerosol,
tidak untuk keperluan medis; jasa retail sehubungan dengan penjualan perangkat manikur, perangkat manikur elektrik,
penghalus kuku elektrik atau non-elektrik, gunting kuku elektrik atau non-elektrik, kikir kuku, kikir kuku elektrik, perangkat
pedikur; jasa retail sehubungan dengan penjualan perkakas dan alat tangan (yang dioperasikan secara manual), peralatan
pemotong, senjata yang dipakai pada sisi badan, pisau cukur, penjepit keriting, alat penghilangan bulu, pemoles kuku jari
tangan elektrik dan non-elektrik, flat iron, gunting rambut untuk penggunaan pribadi, elektrik atau non-elektrik, alat tangan
elektrik dan non-elektrik untuk pengeritingan rambut, pinset pencabut rambut; jasa retail sehubungan dengan penjualan
perlengkapan dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran, penyurveian, fotografi, sinematografi, optik, penimbangan,
pengukuran, pensinyalan, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan dan pengajaran, perlengkapan dan instrumen untuk
penghantaran, pengalihan, pengubahan, pengumpulan, pengaturan atau pengendalian listrik; jasa retail sehubungan dengan
penjualan perlengkapan untuk rekaman, transmisi, atau reproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, disc
perekaman, compact disc, dvd dan media rekaman digital lain; jasa retail sehubungan dengan penjualan renda dan bordir, pita
dan jalinan pita, button kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, karpet, permadani, keset dan bahan
anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, hiasan dinding (non-tekstil), permainan dan
alat permainan, perlengkapan senam dan olahraga, dekorasi untuk pohon natal; jasa retail sehubungan dengan penjualan
sediaan pemutihan dan bahan lain untuk penggunaan penatu, sediaan pembersihan, pengilapan, penggosokan, dan
pengampelasan, sabun; jasa retail sehubungan dengan penjualan seragam, kerudung, rompi, rompi berkancing, pakaian
tahan air, sepatu kayu, gelang handuk; jasa retail sehubungan dengan penjualan tali, senar, jaring, tenda, bidai, terpal, layar,
karung dan tas, bahan bantalan dan isian (kecuali karet atau plastik), bahan tekstil berserat mentah, kain tenun dan utas,
untuk penggunaan tekstil; jasa retail sehubungan dengan penjualan tas pakaian untuk perjalanan, tas tangan, kotak topi kulit,
tas haversack, kulit imitasi, kotak wadah kunci, tali penuntun kulit, kalung hewan kulit, moleskin, dompet saku, dompet wanita,
tas rucksack, tas sekolah, tas bersabuk sekolah, tas belanja, tas perjalanan, koper perjalanan, koper kecil, kotak wadah
perlengkapan mandi, yang tidak terpasang, tas belanja beroda; jasa retail sehubungan dengan penjualan tekstil dan pakaian
tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk, flanel, kain penutup, taplak meja, penutup tempat tidur,
penutup meja; jasa retail sehubungan dengan penjualan tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api; jasa retail
sehubungan dengan penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik, losion rambut, pembersih gigi, alat-alat kosmetik,
kosmetik, kolonye eau de, kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata palsu, kuku palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias,
bedak tata rias, sediaan tata rias, sediaan penghapus tata rias, maskara, pengilap kuku, cat kuku, wewangian, parfum; jasa
riset bisnis; jasa ritel; jasa ritel berkenaan dengan kelebihan stok dari koleksi musim sebelumnya untuk pria, wanita dan anakanak sehubungan dengan pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesoris busana, perabotan, penerangan,
penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam, perhiasan; jasa ritel dan jasa eceran untuk mobil; jasa
ritel dan jasa grosir untuk konsumen mesin permainan video, mesin permainan video arcade, dan peralatan permainan yang
dapat digenggam dengan layar kristal cair; jasa ritel dan jasa grosir untuk mainan permainan kartu dan aksesorisnya; jasa ritel
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dan jasa grosir untuk mainan, boneka, mesin permainan dan peralatannya; jasa ritel online terkait mainan; jasa ritel
supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman
beralkohol dan tidak beralkohol; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan
dengan penjualan karet yang belum diproses dan setengah jadi, getah perca, getah, asbes, mika dan pengganti semua bahan
ini, plastik dan resin dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan, pengepakan, penghentian dan bahan isolasi,
pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam, kulit dan kulit imitasi, kulit halus dan kulit binatang, koper dan tas
pembawa, payung dan payung matahari, tongkat, cambuk, tali kekang dan pelana, kalung, tali pengikat dan pakaian hewan,
tas surat seni [kasing], tas atletik, tas kecil penyimpan surat dan dokumen, gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas
untuk aksesoris perjalanan, tas pantai, tas sabuk, ikat pinggang, ikat pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat
dari kulit, dompet, tas sepatu bot, tas kantor, tempat kartu nama, tas kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku
cek, tas, tas untuk telepon bergerak, tas genggam, tas kosmetik, tas dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam,
pengikat dan tali dari kulit, alat pembawa berbingkai berbentuk ransel untuk membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk
payung, tas garmen, tas senam, tas tangan, pakaian kuda, tas ransel, kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang
penunggang kuda dan tack kuda, dompet kunci, gantungan kunci terbuat dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat
kunci, kantong kunci, ransel /knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas
untuk perlengkapan menginap semalam, buku saku, dompet saku, portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda,
ransel/rucksack, pelana, tas sekolah, tas sekolah bersabuk dari kulit, ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta
belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas olah raga, tali untuk sepatu roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas
jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk bepergian, koper/trunk, kursi payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist
pack), kantong untuk tas pinggang (waist bag), kantong untuk tas pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk
dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan dari logam untuk bangunan dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk
bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan bitumen, bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari
logam, perabot rumah, cermin, bingkai foto , wadah bukan dari logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk,
tulang ikan paus atau kulit mutiara, kerang, tanah liat magnesium, batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan,
seprei [kecuali linen], tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin
gorden, hiasan dari plastik untuk bahan makanan, bantal tiup [selain untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa
ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen
ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, penelitian, fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi,
pengujian, inspeksi, penyelamatan dan pendidikan, peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah,
pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi atau penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi,
reproduksi atau mengolah suara, gambar atau data, media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer,
media perekam dan penyimpan analog atau digital kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang
atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam,
masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk
penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk
perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk digunakan dengan komputer, perekam audio, tas dan casing
yang secara khusus disesuaikan untuk tempat atau pembawa perangkat dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan
tablet serta aksesoris untuk perangkat tersebut, baterai, pengisi daya baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator,
camcorder, kamera, kartu mengandung chip sirkuit terpadu, kartu yang berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan
otentikasi, kartu yang menggunakan memori magnetik dan memori sirkuit terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak,
tempat telepon bergerak, tempat kaca mata dan kaca mata pelindung sinar matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan
ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran
gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu, barang ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat
bantu yang disesuaikan untuk orang penyandang cacat, alat pijat, peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker
wajah untuk penggunaan medis, peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak,
pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air, keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk
bergerak di darat, udara atau air, aksesoris, komponen dan bagian-bagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil,
bahan peledak, kembang api, logam mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam
dan pesawat pengukur waktu, lencana dari logam mulia, kotak dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan
pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin dasi, kotak perhiasan dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam
mulia, mekanisme untuk jam dan arloji, hiasan dari logam mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper,
gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan, alat musik, penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen,
kertas dan karton, barang cetakan, bahan penjilid buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat
untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat
pendidikan dan pengajaran, lembaran, film dan tas plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok
cetak, agenda, album, bahan seniman, tas [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan
berkala], brosur, selebaran dan publikasi cetak lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau
magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis, katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat
tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah, voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk
penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat
pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak, catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus,
penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] , stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor
(kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku harian, papan tulis putih; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu
pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik
yang belum diproses, komposisi bahan pencegah kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri,
zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta
lain, kompos, pupuk kandang, pupuk, sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak,
bahan pencegah karatan dan kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar
alam mentah, logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik
tidak mengandung obat dan sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan
pemutih dan zat lain untuk penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok,
sediaan pembersih tubuh dan perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan,
sabun, anti keringat (pembersih badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim,
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pasta gigi, deodoran, sediaan penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut,
sediaan perawatan tangan, sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan
menghilangkan cat kuku, cat kuku, sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk
menyegarkan napas [tidak mengandung obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu,
sediaan mandi pancuran, produk perawatan kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan oli dan gemuk industri, malam, pelumas, zat untuk
mengisap, membasahi dan mengikat debu, bahan bakar dan bahan penerangan, lilin dan sumbu untuk penerangan, lilin
beraroma dan wangi , sediaan farmasi, medis dan kedokteran hewan, sediaan saniter untuk keperluan medis, zat dan
makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi, suplemen pantangan
untuk manusia dan hewan, plester, bahan pembalut, bahan untuk menambal gigi, pembuat gigi buatan, pembasmi kuman,
sediaan untuk membasmi binatang perusak, bahan pembasmi jamur, bahan pembasmi rumput liar, sediaan penyegar udara,
kit dan kotak pertolongan pertama lengkap dengan isinya, sediaan pembersih tangan, kit yang berisi sediaan medis, plester,
protein, vitamin, suplemen diet dan mineral, logam kasar dan campurannya, bijih logam, bahan logam untuk bangunan dan
konstruksi, bangunan dari logam yang dapat dipindahkan, kabel dan kawat bukan untuk listrik dari logam biasa, barangbarang kecil dari logam besi, wadah logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, lemari besi, lencana dari logam, cincin
kunci dan rantai kunci, kunci, kunci-kunci, ornamen, tempat sampah logam, kunci, kunci kosong, rambu, patung, patung kecil
dan arca kecil, perunggu, piala yang terbuat dari logam, kotak uang, mesin, mesin perkakas, perkakas yang dioperasikan
dengan listrik, motor dan mesin, kecuali untuk kendaraan darat, kopling mesin dan komponen transmisi, kecuali untuk
kendaraan darat, peralatan pertanian, selain alat tangan dioperasikan secara manual, inkubator untuk telur, mesin penjual
otomatis, perkakas dan alat tangan, yang dioperasikan secara manual, peralatan pemotong, senjata yang dipakai pada sisi
badan, pisau cukur, peralatan higienis dan kecantikan yang dioperasikan dengan tangan untuk manusia dan hewan, peralatan
pengangkat, peralatan tangan untuk darurat dan penyelamatan, alat berkebun , dioperasikan dengan tangan, gunting, besi
pengering rambut, jepitan untuk pengeriting rambut, pelengkung bulu mata, perangkat manikur, gunting kuku, kikir kuku,
perangkat pedikur, gunting pemangkas, pinset, penjepit, pemotong pizza; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel
penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, ikat pinggang [pakaian], replika
perlengkapan sepak bola, spul untuk sepatu bot sepak bola [sepatu], renda, jalinan pita dan sulaman, dan pita dan simpul pita
perlengkapan jahit menjahit, kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, hiasan rambut, rambut palsu,
pengikat untuk pakaian dan untuk rambut, kancing hias berbentuk lencana, tali sepatu, nomor peserta lomba, retsleting,
karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, matras
yoga, permainan, mainan dan alat-alatnya, peralatan video game, alat senam dan olah raga, hiasan untuk pohon Natal,
peralatan untuk tinju, peralatan untuk bermain permainan keterampilan, peralatan memanah, pohon Natal tiruan dan dudukan
pohon Natal, tas yang disesuaikan untuk membawa alat olah raga, tas yang didesain khusus untuk ski dan papan selancar,
tas yang disesuaikan khusus untuk peralatan olah raga, balon, bola, masker baseball, tongkat pemukul untuk olah raga,
pelindung badan, perlengkapan binaraga, pelindung dada, permainan kartu, hiasan Natal, permainan komputer, guntingan
kertas berwarna yang dihamburkan untuk pesta, alas panah, permainan panah-panahan, pelindung siku (alat olah raga),
permainan elektronik, peralatan latihan, kait ikan, barang dan peralatan memancing, alat pancing, pelindung tinju [alat olah
raga], peralatan fitnes, sarung tangan untuk sepak bola, sepak bola atau gawang sepak bola, chip permainan, peralatan
permainan, permainan yang berhubungan dengan olah raga, sarung tangan khusus disesuaikan untuk keperluan olah raga,
jaring gawang, tiang gawang, tas golf dengan atau tanpa roda, karpet golf, peralatan senam dan olah raga, latihan tangan,
pelindung tangan yang disesuaikan untuk penggunaan olah raga, pelindung pinggul yang dibuat khusus untuk berolahraga
[bagian dari pakaian olah raga], bola tiup untuk olah raga, jalur sepatu roda, pelindung lutut [alat olah raga], pelindung lutut
yang disesuaikan untuk digunakan saat berolahraga, pelindung kaki yang disesuaikan untuk olah raga, bantalan tulang kering
[alat olah raga], patung militer [mainan], hadiah-hadiah kecil, bantalan kolam, topi pesta dari kertas, mesin untuk latihan fisik,
trek plastik, tenda bermain, peralatan tempat bermain, kartu permainan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel
penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca
mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang
dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat
komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak
permainan komputer, permainan komputer, perangkat keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal
komputer, program komputer, perangkat lunak komputer , komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital
versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan
permainan komputer interaktif yang dapat diunduh, penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya
listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu
bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan,
program loyalitas, program imbalan dan preferensi pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata
(eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang,
pelindung/perisai wajah, filter untuk masker pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca
mata dan kacamata pelindung matahari, bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer
grafis, headphone, headset, helm (kecuali helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick
untuk digunakan dengan komputer, bantalan lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa
untuk kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket
penyelamat dan pelampung, timbangan koper, pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori,
penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut (karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam
dan portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan
navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon,
kartu berlapis plastik memuat barang cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu
yang dapat diprogram, alat pelindung untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung,
pakaian pelindung untuk menyelam, pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan],
pakaian, tutup kepala dan alas kaki pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung
matahari dan kaca mata (goggles) pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan,
peralatan navigasi satelit, kartu berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik ,
kartu chip, kaus kaki dipanasi dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan
kotak untuk kaca mata (eyewear) dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen
telekomunikasi, pesawat telepon, telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan
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instrumen video, pemutar video disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program
permainan video dan permainan virtual reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality
komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa ritel, jasa ritel
online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau dapur
dan wadah kecil, peralatan memasak dan peralatan makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk
membersihkan, kaca belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas
bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat, alat pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat
lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen, peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail,
teko kopi bukan listrik, tas pendingin, peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum,
patung kecil, alas setrikaan, pot bunga, botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang
perlengkapan hadiah dan karya seni, semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca,
porselen atau terakota, wadah es, perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung
miniatur, tempat pencampur [bukan listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail],
mangkok, hiasan, keranjang piknik yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali,
sedotan yang dapat digunakan kembali, botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan,
wadah penyimpanan untuk keperluan rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal
untuk keperluan rumah tangga atau dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah
yang diisolasi secara termal untuk makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi,
tusuk gigi, vas dan kendi, botol air, kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring,
tenda dan terpal, awning dari bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam
bentuk curah, bahan pelapis, bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang,
bahan tekstil berserat kasar dan bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil,
linen keperluan rumah tangga, tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur;
jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu roda, papan
layar, pelindung tulang kering untuk penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur, papan selancar,
papan seluncur salju, ski, sepatu roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah raga, aksesoris dan
perlengkapan olah raga, sarung tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung perut [disesuaikan
untuk digunakan dalam olah raga tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat untuk raket, kolam
renang [alat bermain], jaring dan tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur mainan, truk mainan,
peralatan latihan yang digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan yang digunakan atletik,
daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan
dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya, minyak dan lemak untuk
makanan, keripik kentang, makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk konsumsi manusia,
makanan ringan berbentuk batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan mie, tapioka dan
sagu, tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat dimakan
lainnya, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan (herba) yang
diawetkan, cuka, saus dan bumbu lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan untuk membuat
minuman beraroma, bubuk untuk membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan ringan protein
berbentuk batang, makanan ringan berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian, akuakultur,
hortikultura dan kehutanan yang belum diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan mentah, buah
dan sayuran segar, tumbuh-tumbuhan (herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih untuk ditanam,
hewan hidup, bahan makanan dan minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air mineral dan air
soda, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat minuman, minuman
untuk membantu melangsingkan tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman energi yang
mengandung kafein, minuman energi untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi yang beraroma, minuman isotonik
[bukan untuk keperluan medis], sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer [minuman], shandy,
sorbet [minuman], minuman olah raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman, tembakau dan
pengganti tembakau, rokok dan cerutu, rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang keperluan perokok,
korek api; jasa saran untuk manajemen bisnis; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa strategi pemasaran
melalui media sosial; jasa toko besi dan bahan bangunan; jasa toko eceran sambung langsung (online) yang tersedia melalui
jaringan komputer global untuk komputer,; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen
pihak lain, kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas virtual/maya, dan konten dan data realitas virtual/maya;
jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen untuk pihak lain; jasa toko retail secara online
berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki;
jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa toko retail secara online yang meliputi perangkat lunak
komputer yang tersedia melalui internet dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik lain; jasa toko retail secara online
yang menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa toko retail secara online yang menampilkan headset
realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan media digital; jasa toko retail sehubungan dengan
hadiah; jasa toko retail yang meliputi perangkat lunak komputer untuk penggunaan alat-alat elektronik digital ponsel genggam
dan elektronik konsumen lain; jasa toko ritel online yang menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan pertunjukkan
televisi; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa toko untuk penjualan alat dapur; jasa toko
untuk penjualan alat make up; jasa toko untuk penjualan hadiah pesta pernikahan; jasa toko untuk penjualan hadiah ulang
tahun; jasa toko untuk penjualan souvenir; jasa transkripsi; jasa untuk membantu membangun jaringan kontak bisnis; jasa
untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa waralaba hotel (manajemen dan operasional); jasa waralaba, yaitu
penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas
rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan
bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha dalam transaksi
konsumen dan perilaku konsumen; jasa-jasa administrasi bisnis; jasa-jasa administrasi program loyalitas pelanggan yang
memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon pengiriman, percepatan pengiriman dan akses
awal terhadap acara-acara penjualan; jasa-jasa analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat
(opini) para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa
analitik data usaha mengenai penjualan produk dan jasa orang lain, dan autentikasi, proses dan manajemen pembayaran
selular; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produkproduk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas
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tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki,
tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa impor dan ekspor; jasa-jasa informasi
usaha dan komersil secara online; jasa-jasa informasi usaha secara online, yakni, menganalisa preferensi individu dan
menyediakan ulasan dan rekomendasi produk; jasa-jasa konsultasi bisnis, yaitu menilai rencana-rencana bisnis wirausaha;
jasa-jasa konsultasi manajemen bisnis; jasa-jasa konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawan-karyawan; jasajasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan jasa-jasa hotel dan resor; jasa-jasa manajemen bisnis, yaitu manajemen dan
pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung
apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu), klub rekreasi resor, klub
liburan, klub dimana setiap pemilik memiliki hak yang berbeda dan proporsional, klub tempat kediaman pribadi, hak
penggunaan klub dan proyek kontrak untuk jangka panjang untuk pihak lain; jasa-jasa manajemen database; jasa-jasa
organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; jasajasa pemasaran melalui mesin penelusuran; jasa-jasa pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan kesehatan pada
karyawan untuk tujuan pencaharian (penerimaan) karyawan; jasa-jasa penelitian media, ialah penelitian pada dampakdampak media masa berbeda pada pendapat-pendapat (opini) pada konsumen dan kelakukan konsumen, dan penyediaan
jasa-jasa konsultansi yang berkaitan dengan utillisasi hasil-hasil penelitian media; jasa-jasa penelitian perniagaan yang
berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa penempatan dan pencaharian para karyawan untuk
sementara; jasa-jasa pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang
makanan hewan untuk tujuan promosi; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa penyediaan barang; jasa-jasa penyediaan media
dibidang periklanan dan pemasaran satu persatu (one-to-one) ialah: perencanaan dan pembelian waktu dan ruang media
untuk periklanan pemasaran secara langsung; jasa-jasa perantara usaha untuk penjualan dan pembeliaan barang dan jasa,
yakni, memfasilitasi transaksi pembeli dan penjual dengan menyediaan informasi tentang penjual, barang dan/atau jasa
kepada pembeli; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk
penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa perencanaan strategik perniagaan, penasehatan dan konsultansi yang
berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa periklanan
dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran,
ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindahpindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran
komunikasi viral; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi terkait produk melalui jaringan telekomunikasi
untuk kegunaan penjualan; jasa-jasa program loyalitas pelanggan yang menampilkan hadiah dalam bentuk diskon jasa
pengiriman; jasa-jasa promosi penjualan, ialah mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa atas berbagai macam industriindustri melalui penyaluran bahan-bahan promosi dan memberikan nasehat promosi penjualan; jasa-jasa promosi yaitu
distribusi voucher hadiah, cek hadiah, cek bernilai, stempel diskon dan kupon melalui telepon seluler dan peralatan seluler
lainnya dan internet; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasanperhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompetdompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala,
pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barangbarang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel, yakni, administrasi program
diskon untuk memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon jasa pengiriman melalui penggunaan diskon program
keanggotaan dan program pengiriman tingkat variabel; jasa-jasa strategi perniagaan; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan
perlengkapan make-up; jasa-jasa toko eceran yang menampilkan perlengkapan sabun mandi; jasa-jasa toko eceran, yaitu
toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; jasa-jasa toko ritel online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual
yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa/layanan amal, khususnya
mempromosikan kesadaran masyarakat tentang amal, kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan
masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan; jasa/layanan bisnis dan periklanan; jasa/layanan bisnis dan periklanan,
yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan,
untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan kinerja periklanan; jasa/layanan bisnis
dan periklanan, yaitu, perencanaan media dan pembelian media untuk orang lain; jasa/layanan konsultasi di bidang periklanan
dan pemasaran; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan diklasifikasikan
melalui jaringan komputer global; kamar layanan perdagangan dalam sifat mempromosikan bisnis dan pariwisata lokal;
kampanye pasar; kegiatan pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis; ketentuan dari
informasi (dari konsultasi , -penasehat) yang berhubungan dengan jasa-jasa tersebut.; keypunching [fungsi kantor]; kompilasi
dan analisis data bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; kompilasi dan analisis data dan informasi yang
berkaitan dengan manajemen bisnis; kompilasi dan input informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi dan pembayaran
poin dengan hak istimewa untuk mempromosikan barang dan jasa dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
kompilasi dan penyediaan informasi bisnis; kompilasi dan sistematisasi informasi dalam bank data; kompilasi dan sistemisasi
informasi di dalam database komputer interaktif dalam bidang makanan, masakan, instruksi memasak, memanggang, resep
untuk makanan dan minuman, tips dan teknik memasak, ulasan, anggur, minuman, nutrisi, penurunan berat badan, diet, cara
makan dalam rangka menjaga berat badan dan mengurangi berat badan, rencana diet, perencanaan makan, perencanaan
menu, rekomendasi menu, makan, hiburan, resep, peralatan dapur, peralatan memasak dan aksesoris memasak; kompilasi
dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi dan sistemisasi informasi yang digunakan dalam transmisi
elektronik; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau
komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana
objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke
manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk
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menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal
dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat
jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer);
kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial,
purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari
Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat
jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer);
kompilasi data matematika atau statistik; kompilasi data untuk database online yang berisi daftar rahasia (informasi), yaitu
daftar dan jadwal di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi data untuk orang lain; kompilasi
direktori untuk penerbitan di Internet dan jaringan elektronik, komputer dan jaringan komunikasi lainnya; kompilasi iklan untuk
digunakan pada halaman web dan di internet; kompilasi informasi bisnis dalam database komputer yang dapat dicari dan
ditemukan melalui jaringan komputer global; kompilasi informasi hukum ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi ke
dalam basis data komputer; kompilasi informasi ke dalam basis data komputer, termasuk di bidang kendaraan, bagian
kendaraan dan aksesori kendaraan; kompilasi informasi toksikologis; kompilasi informasi toksikologis ke dalam basis data
komputer; kompilasi informasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; kompilasi laporan medis; kompilasi prototipe bisnis;
kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi, produksi, dan penyebaran
materi iklan; komputerisasi Akuntansi; konseling karir [saran dan informasi pekerjaan]; konsultasi administrasi bisnis;
konsultasi akuisisi-akuisisi dan penggabungan (merger) bisnis; konsultasi akuntansi; konsultasi akuntansi yang berkaitan
dengan perpajakan; konsultasi bisnis; konsultasi bisnis dan informasi bisnis untuk menyediakan program komputer pada
jaringan data; konsultasi bisnis dan layanan informasi; konsultasi bisnis dan layanan informasi bisnis yang diberikan kepada
perusahaan; konsultasi bisnis dan layanan manajemen mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru;
konsultasi bisnis dan manajemen; konsultasi bisnis di bidang telekomunikasi; konsultasi bisnis di bidang transportasi dan
pengiriman; konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran; konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran
produk baru; konsultasi bisnis pemasaran; konsultasi bisnis profesional; konsultasi bisnis strategi konsumen dalam bidang
pemasaran, merek, penjualan, pengoperasian, dan desain produk untuk memahami dan memprediksi konsumen, bisnis, serta
tren dan aksi pasar ritel; konsultasi bisnis untuk bisnisukuran kecil dan bisnis ukuran menengah; konsultasi bisnis yang
berkaitan dengan periklanan; konsultasi bisnis, manajemen, perencanaan dan pengawasan; konsultasi di bidang penyelesaian
mata uang virtual; konsultasi hubungan masyarakat; konsultasi iklan pers; konsultasi kepegawaian; konsultasi komersial di
bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi kreatif dan strategis mengenai pengembangan dan produksi
kampanye pemasaran untuk pihak lain; konsultasi managemen bisnis dalam bidang transportasi dan pengiriman; konsultasi
manajemen bisnis; konsultasi manajemen bisnis dan organisasi perusahaan; konsultasi manajemen bisnis di bidang jasa
transportasi dan pengiriman; konsultasi manajemen bisnis di bidang pengembangan eksekutif dan kepemimpinan; konsultasi
manajemen bisnis di bidang transportasi, yaitu, perencanaan dan koordinasi transportasi orang untuk orang lain; konsultasi
manajemen bisnis yang berkaitan dengan strategi, pemasaran, produksi, personalia dan penjualan eceran; konsultasi
manajemen dan organisasi bisnis; konsultasi manajemen industri; konsultasi manajemen personalia; konsultasi manajemen
perusahaan; konsultasi manajemen risiko bisnis; konsultasi mengenai strategi komunikasi periklanan; konsultasi merek;
konsultasi organisasi bisnis; konsultasi pemasaran; konsultasi pemasaran bisnis; konsultasi pemasaran di bidang teknologi
blockchain dan cryptocurrency; konsultasi pemasaran langsung; konsultasi pemrosesan data; konsultasi pemrosesan data
elektronik; konsultasi penelitian bisnis; konsultasi penempatan karier; konsultasi penempatan kerja; konsultasi penempatan
personel; konsultasi pengoperasian-pengoperasian bisnis; konsultasi penilaian pasar; konsultasi perekrutan; konsultasi
perekrutan personil; konsultasi perekrutan tenaga kerja; konsultasi perencanaan bisnis; konsultasi perencanaan karir;
konsultasi periklanan; konsultasi periklanan dan pemasaran; konsultasi periklanan di bidang teknologi blockchain dan
cryptocurrency; konsultasi profesional yang berkaitan dengan manajemen personalia; konsultasi riset pasar; konsultasi
segmentasi pasar; konsultasi sumber daya manusia; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke dalam database
komputer; konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan akuntansi pajak; konsultasi
yang berkaitan dengan analisis bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan demografi untuk tujuan pemasaran; konsultasi yang
berkaitan dengan iklan bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan layanan iklan dan promosi; konsultasi yang berkaitan dengan
layanan relokasi untuk bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen biaya perawatan kesehatan; konsultasi yang
berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen proses bisnis; konsultasi
yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan merger bisnis; konsultasi yang berkaitan
dengan merger dan akuisisi; konsultasi yang berkaitan dengan optimasi mesin pencari; konsultasi yang berkaitan dengan
optimasi mesin pencari untuk promosi penjualan; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; konsultasi yang
berkaitan dengan pengembangan citra perusahaan; konsultasi yang berkaitan dengan penilaian bisnis; konsultasi yang
berkaitan dengan perencanaan bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak dan layanan pengarsipan pajak;
konsultasi yang berkaitan dengan promosi penjualan; konsultasi yang berkaitan dengan strategi bisnis; konsultasi yang
berkaitan dengan studi pasar; kontrol inventaris terkomputerisasi; kutipan harga untuk barang atau jasa; layanan administrasi
bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang
dilakukan pada jaringan komputer global; layanan administrasi dan manajemen bisnis; layanan administrasi dan manajemen
personalia dan sumber daya manusia; layanan administrasi yang berhubungan dengan perjalanan bisnis; layanan administrasi
yang berkaitan dengan asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan asuransi kesehatan gigi; layanan administrasi
yang berkaitan dengan asuransi rumah, kecelakaan dan kebakaran; layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai;
layanan administrasi yang berkaitan dengan pemrosesan klaim asuransi; layanan administrasi yang berkaitan dengan
pemrosesan klaim garansi; layanan administrasi yang berkaitan dengan pendaftaran kartu kredit; layanan administrasi yang
berkaitan dengan pengelolaan kantong hukum; layanan administrasi yang berkaitan dengan relokasi personel; layanan
administrasi yang berkaitan dengan rencana stok karyawan; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan klien ke
pengacara; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan pasien; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan
rumah sakit; layanan administrasi yang berkaitan dengan rujukan untuk agen asuransi; layanan administrasi yang berkaitan
dengan rujukan untuk kontraktor bangunan umum; layanan administratif; layanan agen ekspor, bukan layanan penanganan
kargo; layanan agen ekspor, bukan layanan transportasi kargo; layanan agen ekspor-impor; layanan agen hubungan
masyarakat; layanan agen impor; layanan agen impor dan ekspor; layanan agen impor, bukan layanan penanganan kargo;
layanan agen impor, bukan layanan transportasi kargo; layanan agen informasi komersial; layanan agen ketenagakerjaan
terkait penempatan tenaga medis dan keperawatan; layanan agen perekrutan; layanan agen produk, layanan dan perusahaan
di internet; layanan agen tenaga kerja; layanan agen tenaga kerja sementara; layanan agen tenaga kerja yang berkaitan
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dengan au pair; layanan akuntansi administrasi, layanan akuntansi rental, layanan manajemen personalia, layanan bantuan
dalam manajemen kegiatan bisnis; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela; layanan amal dalam
sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan meningkatkan kehidupan imigran; layanan amal dalam sifat
mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang mampu;
layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orangorang yang sebelumnya dipenjara dan keluarga mereka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela
yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan
program sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan amal dalam sifat mengatur dan
melakukan proyek layanan masyarakat; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur dan
melakukan proyek sukarela untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan amal dalam sifat
mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang mampu;
layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para
imigran; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan
kehidupan para pencari suaka; layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan proyek-proyek sukarela yang bertujuan
untuk meningkatkan kehidupan para pengungsi; layanan amal dalam sifat mengatur program sukarela untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan amal dalam sifat mengatur program sukarelawan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan amal dalam sifat mengorganisir dan
melakukan proyek layanan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang sebelumnya
dipenjara dan keluarga mereka; layanan amal yang sifatnya memberikan informasi dan pertanyaan bisnis; layanan amal, yaitu,
mengatur dan melakukan program sukarela dan proyek layanan masyarakat; layanan analisis atau konsultasi di bidang
manajemen produk atau peningkatan organisasi; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang
manajemen bisnis; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen proyek; layanan analisis
bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen strategis; layanan analitik bisnis; layanan asosiasi yang
mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler; layanan
asosiasi, yaitu, mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis;
layanan bantuan dan konsultasi bisnis; layanan bantuan dan konsultasi di bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor
energi; layanan bantuan direktori telepon; layanan basis data agar memungkinkan pihak lain dengan mudah melihat dan
memilih layanan dari situs web; layanan bea cukai, yaitu, menyediakan layanan bisnis untuk membantu pelanggan dengan
bea cukai/pabean dan agen/badan pemerintahan dan pihak berwenang lainnya dalam hal bea cukai yang terkait dengan
pergerakan perdagangan sehingga kargo dapat bergerak dengan lancar ke tujuan akhirnya; layanan benchmarking untuk
keperluan manajemen bisnis; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang
dapat diunduh; layanan berlangganan ke server komputer, database, situs web, dan sumber daya perangkat lunak untuk
digunakan dalam analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data, dan data besar; layanan bisnis yang berkaitan
dengan bidang analisis data dan data besar; layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber
daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisa data dan data besar (big
data); layanan berlangganan, yaitu, penyediaan langganan teks, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia, yang
disediakan melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan bisnis; layanan bisnis dan layanan
bantuan bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis di
bidang manajemen strategis; layanan bisnis online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan bisnis; layanan
bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis]; layanan bisnis pemasaran multi-level, yaitu layanan jaringan bisnis;
layanan bisnis terkait dengan bidang analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis untuk orang lain, yaitu, kredensial
individu dan para profesional di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan bisnis untuk
pihak lain yang menjadi pengujian dalam menentukan kompetensi secara profesional, yaitu, menguji, menganalisis, dan
mengevaluasi tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan orang lain di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; layanan bisnis untuk pihak lain, yaitu, kredensial manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek; layanan
bisnis, yaitu, mencocokkan investor swasta potensial dengan pengusaha yang membutuhkan dana; layanan bisnis, yaitu,
menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan
pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan bisnis, yaitu, penyediaan database komputer
mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak lain; layanan bisnis, yaitu, perumusan praktik
terbaik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan branding perusahaan; layanan
distribusi grosir untuk anggur dan minuman beralkohol; layanan distribusi grosir untuk bir; layanan distribusi grosir untuk
makanan dan minuman; layanan distribusi grosir untuk perhiasan; layanan distribusi grosir untuk produk segar; layanan
distribusi grosir untuk teh dan kopi; layanan eceran atau grosir untuk alas kaki; layanan eceran atau grosir untuk alat tulis;
layanan eceran atau grosir untuk artikel perokok; layanan eceran atau grosir untuk artikel tembakau dan perokok; layanan
eceran atau grosir untuk barang cetakan; layanan eceran atau grosir untuk barang olahraga; layanan eceran atau grosir untuk
beras; layanan eceran atau grosir untuk beras dan sereal; layanan eceran atau grosir untuk buah-buahan dan sayuran;
layanan eceran atau grosir untuk deterjen; layanan eceran atau grosir untuk furnitur; layanan eceran atau grosir untuk gulagula, roti dan roti; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun dan tempat tidur;
layanan eceran atau grosir untuk kakao; layanan eceran atau grosir untuk kendaraan bermotor roda dua; layanan eceran atau
grosir untuk kertas dan alat tulis; layanan eceran atau grosir untuk kopi; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan
eceran atau grosir untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan eceran atau grosir untuk
makanan dan minuman; layanan eceran atau grosir untuk manisan; layanan eceran atau grosir untuk memancing; layanan
eceran atau grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan eceran atau grosir untuk mobil; layanan eceran atau grosir untuk
pakaian; layanan eceran atau grosir untuk pasta gigi; layanan eceran atau grosir untuk peralatan CCTV; layanan eceran atau
grosir untuk peralatan mandi; layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem keamanan; layanan eceran atau grosir untuk
sabun; layanan eceran atau grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan
eceran atau grosir untuk sepeda; layanan eceran atau grosir untuk sereal; layanan eceran atau grosir untuk tas; layanan
eceran atau grosir untuk tas dan kantong; layanan eceran atau grosir untuk teh; layanan eceran atau grosir untuk teh, kopi,
dan kakao; layanan eceran atau grosir untuk tembakau; layanan eceran atau grosir untuk tempat tidur; layanan eceran untuk
pelumas dan bensin; layanan evaluasi bisnis; layanan evaluasi merek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk
menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen
bisnis; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan
para profesional, khususnya di bidang manajemen proyek; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat
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secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen strategis; layanan
fotokopi; layanan ganti jendela dan pengaturan tampilan; layanan ganti jendela untuk tujuan iklan; layanan grosir penjualan
aksesoris tas, gelang, cincin; layanan grosir untuk alat bantu seks; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk hewan; layanan
grosir untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan grosir untuk alat
kesehatan untuk manusia; layanan grosir untuk alat makan; layanan grosir untuk alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan grosir untuk aparatur veteriner; layanan grosir untuk artikel kedokteran hewan; layanan grosir untuk artikel
olahraga; layanan grosir untuk artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan grosir untuk bagasi; layanan grosir untuk
bahan makanan; layanan grosir untuk barang-barang untuk berkebun; layanan grosir untuk benang; layanan grosir untuk bir;
layanan grosir untuk bor dan gergaji listrik; layanan grosir untuk cokelat; layanan grosir untuk dekorasi meriah; layanan grosir
untuk es krim; layanan grosir untuk file musik yang dapat diunduh; layanan grosir untuk game; layanan grosir untuk gula-gula;
layanan grosir untuk instrumen hewan; layanan grosir untuk kakao; layanan grosir untuk kendaraan; layanan grosir untuk
komputer yang dapat dipakai; layanan grosir untuk konten yang direkam; layanan grosir untuk kopi; layanan grosir untuk
makanan laut; layanan grosir untuk makanan penutup; layanan grosir untuk minuman beralkohol; layanan grosir untuk
minuman non-alkohol; layanan grosir untuk payung; layanan grosir untuk pelana; layanan grosir untuk pelumas; layanan grosir
untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk pemanas; layanan grosir untuk peralatan audiovisual; layanan grosir untuk
peralatan makan; layanan grosir untuk peralatan masak; layanan grosir untuk peralatan medis; layanan grosir untuk peralatan
olahraga; layanan grosir untuk peralatan pemanas; layanan grosir untuk peralatan pendingin; layanan grosir untuk peralatan
persiapan makanan; layanan grosir untuk peralatan sanitasi; layanan grosir untuk peralatan teknologi informasi; layanan grosir
untuk peralatan terapi fisik; layanan grosir untuk peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir
untuk perangkat lunak komputer; layanan grosir untuk perangkat navigasi; layanan grosir untuk perangkat perlindungan
pendengaran; layanan grosir untuk perhiasan; layanan grosir untuk perlengkapan mandi; layanan grosir untuk perlengkapan
pendidikan; layanan grosir untuk persiapan diet; layanan grosir untuk persiapan dokter hewan; layanan grosir untuk persiapan
hewan dan artikel; layanan grosir untuk pisau dapur; layanan grosir untuk produk kertas sekali pakai; layanan grosir untuk
publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan
medis; layanan grosir untuk senjata; layanan grosir untuk smartphone; layanan grosir untuk smartwatches; layanan grosir
untuk sorbets; layanan grosir untuk suplemen makanan; layanan grosir untuk tas; layanan grosir untuk teh; layanan grosir
untuk tempat tidur untuk hewan; layanan grosir untuk utas; layanan grosir untuk yogurt beku; layanan grosir yang berkaitan
dengan alat bantu seks; layanan grosir yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan
dengan alat kecantikan untuk manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan alat musik; layanan grosir yang berkaitan
dengan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel kedokteran
hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel menjahit; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel olahraga; layanan
grosir yang berkaitan dengan artikel pembersih; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel untuk digunakan dengan
tembakau; layanan grosir yang berkaitan dengan bagasi; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan bakar; layanan grosir
yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia
untuk digunakan dalam kehutanan; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
layanan grosir yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan seni; layanan grosir yang
berkaitan dengan barang olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan barang yang dipanggang; layanan grosir yang
berkaitan dengan barang-barang untuk berkebun; layanan grosir yang berkaitan dengan benang; layanan grosir yang
berkaitan dengan bir; layanan grosir yang berkaitan dengan bulu; layanan grosir yang berkaitan dengan bunga; layanan grosir
yang berkaitan dengan cokelat; layanan grosir yang berkaitan dengan daging; layanan grosir yang berkaitan dengan dekorasi
meriah; layanan grosir yang berkaitan dengan es krim; layanan grosir yang berkaitan dengan game; layanan grosir yang
berkaitan dengan instalasi sanitasi; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan grosir yang berkaitan
dengan instrumen horologis; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen medis; layanan grosir yang berkaitan dengan
kakao; layanan grosir yang berkaitan dengan kendaraan; layanan grosir yang berkaitan dengan komputer yang dapat dipakai;
layanan grosir yang berkaitan dengan konten yang direkam; layanan grosir yang berkaitan dengan kopi; layanan grosir yang
berkaitan dengan mainan; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan laut; layanan grosir yang berkaitan dengan
makanan penutup; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan
minuman beralkohol, kecuali bir; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan grosir yang berkaitan
dengan pakaian; layanan grosir yang berkaitan dengan payung; layanan grosir yang berkaitan dengan pelumas; layanan
grosir yang berkaitan dengan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan pencahayaan; layanan grosir yang berkaitan
dengan penutup dinding; layanan grosir yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan grosir yang berkaitan dengan perabot;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan earthmoving;
layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan
higienis untuk manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan makan; layanan grosir yang berkaitan dengan
peralatan masak; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan medis; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan
memasak makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan menyelam; layanan grosir yang berkaitan dengan
peralatan olahraga; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pasokan air; layanan grosir yang berkaitan dengan
peralatan pemanas; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan pembekuan; layanan grosir yang berkaitan dengan
peralatan pendingin; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan penyamakan matahari; layanan grosir yang berkaitan
dengan peralatan persiapan makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan sanitasi; layanan grosir yang berkaitan
dengan peralatan teknologi informasi; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan terapi fisik; layanan grosir yang
berkaitan dengan peralatan veteriner; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan grosir yang
berkaitan dengan perangkat keras logam; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan grosir
yang berkaitan dengan perangkat navigasi; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat perlindungan pendengaran;
layanan grosir yang berkaitan dengan perlengkapan mandi; layanan grosir yang berkaitan dengan permen; layanan grosir
yang berkaitan dengan persediaan alat tulis; layanan grosir yang berkaitan dengan persediaan pendidikan; layanan grosir
yang berkaitan dengan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan
grosir yang berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan
grosir yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat
minuman; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan grosir yang
berkaitan dengan persiapan wewangian; layanan grosir yang berkaitan dengan pisau dapur; layanan grosir yang berkaitan
dengan produk kertas sekali pakai; layanan grosir yang berkaitan dengan produk susu; layanan grosir yang berkaitan dengan
sampah untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan senjata; layanan grosir yang berkaitan dengan smartphone;
layanan grosir yang berkaitan dengan smartwatches; layanan grosir yang berkaitan dengan sorbets; layanan
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grosir yang berkaitan dengan suplemen makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan tas; layanan grosir yang berkaitan
dengan teh; layanan grosir yang berkaitan dengan tembakau; layanan grosir yang berkaitan dengan tempat tidur untuk hewan;
layanan grosir yang berkaitan dengan utas; layanan grosir yang berkaitan dengan yogurt beku; layanan hubungan media;
layanan husbanding adalah layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan identitas perusahaan; layanan
iklan baris; layanan iklan dan informasi komersial yang disediakan melalui Internet; layanan iklan dan manajemen untuk
penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah
dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan,
pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga,
dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi,
jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran; layanan iklan dan pemasaran secara daring untuk restoran, yaitu, media
sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan iklan
dan promosi; layanan iklan dan promosi dan layanan informasi yang berkaitan dengannya; layanan iklan dan promosi
penjualan; layanan iklan dan publisitas; layanan iklan dan publisitas yang disediakan melalui televisi, radio atau surat; layanan
iklan digital; layanan iklan internet; layanan iklan pers; layanan iklan promosi; layanan iklan seluler di kendaraan; layanan iklan
seluler di perangkat telekomunikasi; layanan iklan seluler untuk orang lain; layanan iklan surat langsung yang disediakan oleh
para letterhops; layanan iklan untuk mempromosikan dan mempublikasikan pendidikan bahasa Arab; layanan iklan untuk
mempromosikan dan mempublikasikan terjemahan materi pendidikan dan pengajaran ke dalam bahasa Arab; layanan iklan
untuk mempromosikan karya amal orang lain; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik akan bahaya mengemudi
saat mengantuk; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik akan sindrom nefrotik dan glomerulosklerosis
segmental fokal [FSGS]; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang industri seks komersial; layanan iklan
untuk mempromosikan kesadaran publik tentang manfaat berbelanja secara lokal; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang
masalah ekonomi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah energi; layanan iklan untuk
mempromosikan kesadaran publik tentang masalah global; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang
masalah kebijakan publik; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kemiskinan; layanan iklan
untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesehatan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah kesetaraan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan; layanan
iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah lingkungan yang berkaitan dengan ekosistem laut; layanan
iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah pendidikan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran
publik tentang masalah politik; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah sosial; layanan iklan
untuk mempromosikan kesadaran publik tentang perdagangan manusia; layanan iklan untuk menciptakan identitas merek
untuk orang lain; layanan iklan untuk menciptakan identitas perusahaan dan merek; layanan iklan untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang kondisi medis; layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan; layanan iklan yang berkaitan
dengan obat-obatan untuk pengobatan diabetes; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan iklan yang berkaitan
dengan perhiasan; layanan iklan yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan iklan yang berkaitan dengan produk
pencitraan in vivo; layanan iklan yang berkaitan dengan wewangian; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan,
yaitu, mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik; layanan informasi
bisnis terkomputerisasi; layanan informasi bisnis untuk perusahaan; layanan informasi direktori telepon; layanan informasi
komersial dan penyediaan informasi bisnis komersial yang disediakan dengan akses ke database komputer; layanan informasi
komersial disediakan melalui Internet; layanan informasi pasar konsumen; layanan informasi yang berkaitan dengan
manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; layanan informasi yang berkaitan dengan masalah bisnis; layanan
informasi yang berkaitan dengan pekerjaan dan peluang karier; layanan informasi yang berkaitan dengan periklanan; layanan
intelijen kompetitif; layanan jaringan bisnis online di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen
bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen strategis; layanan
jejaring bisnis online di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen strategis; layanan
jejaring karir; layanan katalog elektronik; layanan kesekretariatan; layanan kesekretariatan dan kependetaan; layanan
kesekretariatan singkat; layanan kesekretariatan yang disediakan oleh hotel; layanan ketenagakerjaan pegawai sementara;
layanan kios makanan yang merupakan toko retail dengan produk utama bahan makanan; layanan komunikasi korporat;
layanan konsultasi bisnis; layanan konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan citra perusahaan; layanan konsultasi bisnis
dalam kaitannya dengan komunikasi bisnis; layanan konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi bisnis di bidang
fungsi manajemen sumber daya manusia, termasuk sumber daya manusia, akuntansi, penggajian, pengarsipan pajak, dan
fungsi administrasi ketenagakerjaan dan terkait personel lainnya; layanan konsultasi bisnis terkait manajemen armada
kendaraan untuk tujuan komersial; layanan konsultasi bisnis untuk freelancer; layanan konsultasi bisnis untuk organisasi
nirlaba; layanan konsultasi bisnis untuk perusahaan pemula; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pemrosesan
data; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi bisnis yang
berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana; layanan konsultasi dan konsultasi bisnis; layanan konsultasi dan
konsultasi pemasaran dan promosi; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis; layanan
konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi dan konsultasi yang
berkaitan dengan manajemen bisnis; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pemasaran; layanan konsultasi
dan konsultasi yang berkaitan dengan penempatan personel; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan
penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pengadaan
barang untuk orang lain; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan perekrutan personil; layanan konsultasi dan
nasehat di bidang penyediaan bisnis dari informasi komersial dan bisnis; layanan konsultasi dan nasihat yang berkaitan
dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan saran yang berkaitan dengan manajemen
personalia; layanan konsultasi dan strategi bisnis; layanan konsultasi di bidang kompilasi dan sistemisasi informasi ke dalam
basis data komputer; layanan konsultasi di bidang pemasaran; layanan konsultasi di bidang pemasaran Internet; layanan
konsultasi di bidang pemasaran afiliasi; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk memungkinkan entitas bisnis (business
entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-profit organizations) untuk
mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang lebih besar ke jaringan
komunikasi global; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan konsultasi pemasaran;
layanan konsultasi pemasaran dan periklanan; layanan konsultasi peningkatan karier; layanan konsultasi rekrutmen staf;
layanan konsultasi untuk mempersiapkan dan melakukan transaksi komersial; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
administrasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen hotel; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan agen ekspor-impor; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen bisnis, organisasi
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bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuntansi; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan analisis bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan layanan agen ekspor-impor;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan operasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen risiko bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan organisasi bisnis dan manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemasaran; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan pemrosesan data; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengelolaan pusat panggilan telepon; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan
bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis dan manajemen; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan perencanaan bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, publisitas dan pemasaran; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan persiapan pajak; layanan konsultasi yang berkaitan dengan publisitas; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan transaksi komersial; layanan lelang disediakan di Internet; layanan lelang disediakan melalui jaringan
telekomunikasi; layanan lobi komersial; layanan logistik (manajemen bisnis dan organisasi fasilitas dan sumber daya); layanan
loyalitas pelanggan dan layanan klub pelanggan, untuk tujuan komersial, promosi, iklan, dan keterlibatan pelanggan; layanan
loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan, yaitu, administrasi program yang memungkinkan
anggota untuk menebus partisipasinya untuk poin atau hadiah; layanan manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis
mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba;
layanan manajemen bisnis yang disediakan oleh agen teater; layanan manajemen bisnis, yaitu, logistik rantai pasokan dan
layanan logistik terbalik; layanan manajemen hubungan pelanggan; layanan manajemen inventaris elektronik; layanan
manajemen pameran dagang; layanan manajemen rantai pasokan; layanan manajemen risiko bisnis; layanan mengelola
urusan kapal di pelabuhan berupa layanan administrasi yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban kepabeanan; layanan
menjawab telepon; layanan merchandising; layanan merchandising untuk mendorong publik membeli untuk membeli barang
orang lain; layanan mesin penjual otomatis; layanan nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan agen ekspor-impor;
layanan nasihat yang berkaitan dengan promosi penjualan; layanan organisasi untuk tujuan bisnis; layanan pakaian eceran
disediakan oleh departement store; layanan pakar efisiensi bisnis; layanan pelelangan online melalui Internet; layanan
peluncuran produk; layanan pemasaran dan branding, yaitu strategi konten dan rencana komunikasi; layanan pemasaran dan
promosi; layanan pemasaran dan riset pasar; layanan pemasaran email; layanan pemasaran merek; layanan pemasaran
online; layanan pemasaran perdagangan; layanan pemasaran promosi menggunakan media audiovisual; layanan pemasaran
untuk orang lain; layanan pembelian media; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis;
layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen proyek; layanan pemberian nasehat dan konsultasi
bisnis di bidang manajemen strategis; layanan pemesanan agen untuk artis yang tampil; layanan pemesanan agen untuk
model; layanan pemesanan eceran melalui pos; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk kosmetik; layanan pemesanan
eceran melalui pos untuk pakaian; layanan pemesanan hadiah online terkomputerisasi; layanan pemesanan melalui pos untuk
aksesori pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian dan aksesori pakaian; layanan pemesanan online; layanan
pemesanan online terkomputerisasi; layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan video yang direkam
sebelumnya; layanan pemesanan pekerjaan untuk artis yang tampil; layanan pemesanan ritel online melalui jaringan komputer
global di bidang kacamata, jam tangan, perangkat lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik
yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan digital, dan akselerometer.; layanan pemesanan telepon untuk orang lain;
layanan pemrosesan data di bidang kesehatan; layanan pemrosesan data di bidang penggajian; layanan pemrosesan data
elektronik yang berkaitan dengan informasi perawatan kesehatan; layanan penagihan; layanan penagihan bisnis; layanan
penagihan di bidang energi; layanan penagihan di bidang kesehatan; layanan penagihan medis untuk dokter; layanan
penagihan medis untuk rumah sakit; layanan penataan etalase untuk toko ritel; layanan pencarian dan penempatan eksekutif;
layanan pencarian data riset pasar; layanan pencarian informasi di internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan
untuk orang lain; layanan pencarian informasi yang dilaksanakan dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain;
layanan pencatatan interaktif untuk digunakan dalam manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan oleh perusahaan
asuransi dan profesional di bidang medis; layanan pencocokan pekerjaan; layanan pendaftaran hadiah; layanan pendaftaran
pengantin; layanan penelitian yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; layanan penempatan kerja; layanan
penempatan magang; layanan penempatan pengasuh; layanan pengadaan untuk orang lain yang berkaitan dengan
persyaratan kantor; layanan pengamatan dan pengukuran perkembangan suatu merek merek; layanan pengambilan untuk
data Internet; layanan pengangkutan kapal adalah layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; layanan
pengarsipan pajak; layanan pengaturan dan pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan
penjualan barang dan jasa; layanan pengayauan; layanan pengembangan bisnis untuk perusahaan pemula; layanan
pengembangan iklan dan kampanye promosi untuk bisnis; layanan pengindeksan dokumen; layanan pengingat janji [fungsi
kantor]; layanan pengintaian pasar; layanan pengolah kata dan mengetik; layanan pengumpulan dan otomatisasi data
menggunakan perangkat lunak berpemilik untuk mengevaluasi, menganalisis dan mengumpulkan data layanan; layanan
pengumpulan data riset pasar; layanan penilaian pasar; layanan penjadwalan janji [fungsi kantor]; layanan penjawab telepon
dan penanganan pesan; layanan penjualan eceran (atau grosir) dan layanan penjualan ritel yang disediakan pada media
(internet), seluler, nirkabel atau jarak jauh yang terhubung (belanja korespondensi, belanja rumah) media untuk pakaian,
aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan perlengkapan olahraga, tas
olahraga serbaguna, barang dan aksesoris olahraga dan kebugaran; pengelompokan atas nama pihak ketiga dari berbagai
produk (tidak termasuk transportasi mereka) yaitu pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk
dan aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang olahraga dan kebugaran dan aksesoris,
memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membelinya secara praktis; layanan penyediaan informasi bisnis, konsumen,
dan komersial melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; layanan penyimpanan catatan bisnis; layanan
penyimpanan catatan bisnis terkomputerisasi; layanan penyimpanan catatan pemegang saham; layanan perantara bisnis yang
berkaitan dengan pencocokan investor swasta potensial dengan pengusaha yang membutuhkan dana; layanan perantara dan
penasehat bisnis; layanan perantara komersial; layanan perantara untuk kain; layanan perantara yang berkaitan dengan iklan;
layanan perantara yang berkaitan dengan penyewaan waktu dan ruang iklan; layanan perbandingan belanja; layanan
perbandingan harga; layanan perbandingan harga di bidang perjalanan dan penginapan untuk digunakan oleh konsumen
dalam menentukan biaya transportasi dan akomodasi, yang tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan
informasi global; layanan perbandingan harga energi; layanan perdagangan elektronik; layanan perdagangan online yang
terkait dengan pengaturan pertukaran mata uang virtual dan transaksi cryptocurrency; layanan perekrutan eksekutif; layanan
perekrutan staf; layanan perekrutan tenaga kerja; layanan perencanaan karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi;
layanan perencanaan media; layanan perencanaan periklanan; layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba;
layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang
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dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek,
celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang
menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel
olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan
action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan periklanan untuk mempromosikan
kesadaran publik di bidang kesejahteraan sosial; layanan periklanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
masalah medis; layanan periklanan yang berkaitan dengan alat pencitraan in vivo; layanan periklanan yang berkaitan dengan
komersialisasi produk-produk baru; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan periklanan, yaitu,
mempromosikan jasa pihak lain; layanan persiapan dan konsultasi pajak; layanan perwakilan bisnis; layanan perwakilan
penjualan; layanan perwakilan penjualan independen; layanan program loyalitas pelanggan yang mengutamakan hadiah
dalam bentuk layanan pengiriman diskon; layanan promosi; layanan promosi dan iklan; layanan promosi dan iklan melalui
internet; layanan promosi di dalam toko; layanan promosi ekspor; layanan promosi untuk mempublikasikan karya amal orang
lain; layanan promosi untuk pihak ketiga oleh program loyalitas pelanggan, di mana layanan loyalitas pelanggan dapat atau
tidak termasuk penggunaan kartu; layanan registrasi mobil; layanan rekrutmen dan manajemen personalia; layanan rekrutmen
olahraga untuk atlet sekolah menengah; layanan relokasi untuk bisnis; layanan resepsionis telepon; layanan riset pasar;
layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan Internet; layanan riset pasar mengenai kebiasaan penggunaan Internet
dan loyalitas pelanggan; layanan riset pasar mengenai loyalitas pelanggan; layanan riset pasar terkomputerisasi; layanan
riset, riset dan analisis pasar; layanan ritel atau grosir untuk film dan gambar yang dapat diunduh; layanan ritel atau grosir
untuk mesin dan aparatus telekomunikasi; layanan ritel atau grosir untuk obat-obatan; layanan ritel atau layanan grosir untuk
foto dan gambar yang dapat diunduh; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel atau
layanan grosir untuk mesin, aparatus elektronik dan bagian-bagiannya; layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak
permainan untuk mesin permainan video untuk penggunaan di rumah dan permainan yang dapat digenggam dengan layar
kristal cair; layanan ritel atau layanan grosir untuk program permainan yang dapat diunduh; layanan ritel atau layanan grosiran
untuk alas kaki; layanan ritel atau layanan grosiran untuk barang cetakan; layanan ritel atau layanan grosiran untuk furnitur;
layanan ritel atau layanan grosiran untuk kain tenun dan bedding; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kertas dan alat
tulis; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan ritel
atau layanan grosiran untuk makanan dan minuman; layanan ritel atau layanan grosiran untuk pakaian; layanan ritel atau
layanan grosiran untuk peralatan olahraga; layanan ritel atau layanan grosiran untuk sepeda; layanan ritel atau layanan
grosiran untuk tas dan kantong; layanan ritel atau layanan grosiran untuk tembakau dan barang-barang keperluan perokok;
layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan
mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan
pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik
untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik
untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran
untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo],
krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan
farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan
makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan,
batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong,
payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan
kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat
permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel dan grosir yang
menampilkan logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, karya
seni dari logam mulia, mebel, cermin, bingkai foto, wadah, bukan dari logam, untuk disimpan atau diangkut tulang, tanduk,
tulang paus atau tulang mutiara yang belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, kerang, meerschaum, kuning amber;
layanan ritel disediakan melalui jaringan komunikasi komputer; layanan ritel disediakan melalui katalog pesanan melalui pos;
layanan ritel disediakan melalui pesta di rumah; layanan ritel disediakan melalui televisi interaktif; layanan ritel disediakan oleh
berbagai toko; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel disediakan oleh department store; layanan ritel
disediakan oleh hypermarket; layanan ritel disediakan oleh kios buah; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel
disediakan oleh toko ban; layanan ritel disediakan oleh toko barang olahraga; layanan ritel disediakan oleh toko buku; layanan
ritel disediakan oleh toko bunga; layanan ritel disediakan oleh toko daging; layanan ritel disediakan oleh toko diskon; layanan
ritel disediakan oleh toko furnitur; layanan ritel disediakan oleh toko kaset; layanan ritel disediakan oleh toko kelontong;
layanan ritel disediakan oleh toko musik; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian
diskon; layanan ritel disediakan oleh toko pengiriman; layanan ritel disediakan oleh toko perhiasan; layanan ritel disediakan
oleh toko permen; layanan ritel disediakan oleh toko roti; layanan ritel disediakan oleh toko televisi; layanan ritel disediakan
oleh toko-toko; layanan ritel disediakan oleh toko-toko asap; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir; layanan ritel
disediakan oleh toko-toko suvenir online; layanan ritel disediakan oleh toko-toko tembakau; layanan ritel lilin wangi; layanan
ritel melalui mesin penjual otomatis; layanan ritel menampilkan berbagai macam barang konsumen; layanan ritel menampilkan
program insentif bonus untuk pelanggan; layanan ritel online; layanan ritel online untuk musik digital yang dapat diunduh;
layanan ritel untuk alas kaki; layanan ritel untuk alat bantu seks; layanan ritel untuk alat kecantikan untuk hewan; layanan ritel
untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan ritel untuk alat yang
dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk aparatur veteriner; layanan ritel untuk artikel kedokteran
hewan; layanan ritel untuk artikel menjahit; layanan ritel untuk artikel olahraga; layanan ritel untuk artikel pembersih; layanan
ritel untuk artikel yang digunakan dengan tembakau; layanan ritel untuk bahan bakar; layanan ritel untuk bahan kimia untuk
digunakan dalam hortikultura; layanan ritel untuk bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel untuk bahan
kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan ritel untuk bahan makanan; layanan ritel untuk bahan seni; layanan ritel untuk
bantal; layanan ritel untuk barang yang dipanggang; layanan ritel untuk barang-barang untuk berkebun; layanan ritel untuk
benang; layanan ritel untuk bir; layanan ritel untuk bor dan gergaji listrik; layanan ritel untuk bromide (fotografi); layanan ritel
untuk buku; layanan ritel untuk cokelat; layanan ritel untuk dekorasi meriah; layanan ritel untuk ear phone; layanan ritel untuk
file musik yang dapat diunduh; layanan ritel untuk furnitur; layanan ritel untuk gantungan kunci [cincin terbelah dengan
perhiasan atau fob dekoratif]; layanan ritel untuk instalasi sanitasi; layanan ritel untuk instrumen hewan; layanan ritel untuk
instrumen horologis; layanan ritel untuk jam tangan; layanan ritel untuk jam tangan pintar; layanan ritel untuk kacamata;
layanan ritel untuk kain; layanan ritel untuk kakao; layanan ritel untuk karya seni; layanan ritel untuk karya seni yang
disediakan oleh galeri seni; layanan ritel untuk kaus kaki; layanan ritel untuk kemeja; layanan ritel untuk kendaraan; layanan
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ritel untuk komputer yang dapat dipakai; layanan ritel untuk kopi; layanan ritel untuk kopi yang diproses; layanan ritel untuk
mainan; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan ritel untuk
makanan laut; layanan ritel untuk manisan; layanan ritel untuk media elektronik musik yang direkam sebelumnya; layanan ritel
untuk minuman beralkohol; layanan ritel untuk minuman beralkohol, kecuali bir; layanan ritel untuk muffler; layanan ritel untuk
pakaian; layanan ritel untuk pakaian luar; layanan ritel untuk pakan ternak; layanan ritel untuk payung; layanan ritel untuk
pelana; layanan ritel untuk pemanas; layanan ritel untuk pencuci mulut; layanan ritel untuk penutup dinding; layanan ritel untuk
penutup lantai; layanan ritel untuk perabotan; layanan ritel untuk peralatan audiovisual; layanan ritel untuk peralatan golf;
layanan ritel untuk peralatan hortikultura; layanan ritel untuk peralatan konstruksi; layanan ritel untuk peralatan makan;
layanan ritel untuk peralatan masak; layanan ritel untuk peralatan memasak makanan; layanan ritel untuk peralatan
menyelam; layanan ritel untuk peralatan olahraga; layanan ritel untuk peralatan pasokan air; layanan ritel untuk peralatan
pemanas; layanan ritel untuk peralatan pembekuan; layanan ritel untuk peralatan pemindahan tanah; layanan ritel untuk
peralatan pendingin; layanan ritel untuk peralatan penyamakan matahari; layanan ritel untuk peralatan persiapan makanan;
layanan ritel untuk peralatan pertanian; layanan ritel untuk peralatan sanitasi; layanan ritel untuk peralatan yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk perangkat keras komputer; layanan ritel untuk perangkat keras logam;
layanan ritel untuk perangkat lunak komputer; layanan ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel untuk
perlengkapan mandi; layanan ritel untuk permainan; layanan ritel untuk persediaan alat tulis; layanan ritel untuk persediaan
pendidikan; layanan ritel untuk persiapan diet; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan ritel untuk persiapan
hewan dan artikel; layanan ritel untuk persiapan membuat minuman beralkohol; layanan ritel untuk persiapan pembersihan;
layanan ritel untuk persiapan perawatan hewan; layanan ritel untuk persiapan pewangi; layanan ritel untuk piringan hitam;
layanan ritel untuk produk hortikultura; layanan ritel untuk produk kertas sekali pakai; layanan ritel untuk produk susu; layanan
ritel untuk program komputer untuk permainan yang sebelumnya telah direkam; layanan ritel untuk publikasi elektronik yang
dapat diunduh; layanan ritel untuk senjata; layanan ritel untuk sepatu; layanan ritel untuk smartphone; layanan ritel untuk
sorbets; layanan ritel untuk stiker dan album stiker; layanan ritel untuk suplemen makanan; layanan ritel untuk tas; layanan
ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan ritel untuk teh; layanan ritel untuk tembakau; layanan ritel untuk tempat tidur untuk
hewan; layanan ritel untuk tutup kepala; layanan ritel untuk utas; layanan ritel untuk yogurt beku; layanan ritel yang berkaitan
dengan aksesori mobil; layanan ritel yang berkaitan dengan alas kaki; layanan ritel yang berkaitan dengan alat bantu seks;
layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk
manusia; layanan ritel yang berkaitan dengan alat musik; layanan ritel yang berkaitan dengan alat yang dioperasikan dengan
tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel kedokteran hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan
artikel menjahit; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan artikel pembersih;
layanan ritel yang berkaitan dengan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan dengan bagasi;
layanan ritel yang berkaitan dengan bahan bakar; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam
hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan ritel yang berkaitan
dengan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan ritel
yang berkaitan dengan bahan seni; layanan ritel yang berkaitan dengan barang cetakan; layanan ritel yang berkaitan dengan
barang olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan barang yang dipanggang; layanan ritel yang berkaitan dengan barangbarang teknik; layanan ritel yang berkaitan dengan barang-barang untuk berkebun; layanan ritel yang berkaitan dengan
benang; layanan ritel yang berkaitan dengan bir; layanan ritel yang berkaitan dengan buah; layanan ritel yang berkaitan
dengan bulu; layanan ritel yang berkaitan dengan bulu tiruan; layanan ritel yang berkaitan dengan bunga; layanan ritel yang
berkaitan dengan cokelat; layanan ritel yang berkaitan dengan daging; layanan ritel yang berkaitan dengan dekorasi pesta;
layanan ritel yang berkaitan dengan es krim; layanan ritel yang berkaitan dengan file musik yang dapat diunduh; layanan ritel
yang berkaitan dengan furnitur; layanan ritel yang berkaitan dengan game; layanan ritel yang berkaitan dengan ikan; layanan
ritel yang berkaitan dengan instalasi sanitasi; layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan ritel yang
berkaitan dengan instrumen horologis; layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen medis; layanan ritel yang berkaitan
dengan jam tangan pintar; layanan ritel yang berkaitan dengan kain; layanan ritel yang berkaitan dengan kakao; layanan ritel
yang berkaitan dengan karya seni; layanan ritel yang berkaitan dengan kendaraan; layanan ritel yang berkaitan dengan
komputer yang dapat dipakai; layanan ritel yang berkaitan dengan konten yang direkam; layanan ritel yang berkaitan dengan
kopi; layanan ritel yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel yang berkaitan dengan makanan laut; layanan ritel yang
berkaitan dengan makanan penutup; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan
dengan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan ritel yang
berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan pakan ternak; layanan ritel yang berkaitan dengan payung;
layanan ritel yang berkaitan dengan pelana; layanan ritel yang berkaitan dengan pelumas; layanan ritel yang berkaitan dengan
pemanas; layanan ritel yang berkaitan dengan pencahayaan; layanan ritel yang berkaitan dengan penutup dinding; layanan
ritel yang berkaitan dengan penutup lantai; layanan ritel yang berkaitan dengan perabot; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan audiovisual; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan
dengan peralatan higienis untuk manusia; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan hortikultura; layanan ritel yang
berkaitan dengan peralatan konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan makan; layanan ritel yang berkaitan
dengan peralatan mandi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan masak; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
medis; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan memasak makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan
menyelam; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pasokan
air; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemanas; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pembekuan;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pemindahan tanah; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pendingin;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan penyamakan matahari; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan persiapan
makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pertanian; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan sanitasi;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan terapi fisik;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan veteriner; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan ritel yang berkaitan
dengan perangkat keras logam; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan ritel yang berkaitan
dengan perangkat navigasi; layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel yang
berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel yang berkaitan dengan permen; layanan ritel yang berkaitan dengan persediaan alat
tulis; layanan ritel yang berkaitan dengan persediaan pendidikan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan
ritel yang berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan hewan dan artikel;
layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan pembersihan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan;
layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman; layanan ritel yang berkaitan dengan
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persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan wewangian; layanan ritel yang
berkaitan dengan pisau dapur; layanan ritel yang berkaitan dengan produk hortikultura; layanan ritel yang berkaitan dengan
produk kertas sekali pakai; layanan ritel yang berkaitan dengan produk susu; layanan ritel yang berkaitan dengan produk toko
makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan ritel yang berkaitan dengan
sampah untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan senjata; layanan ritel yang berkaitan dengan smartphone; layanan
ritel yang berkaitan dengan sorbets; layanan ritel yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; layanan ritel yang
berkaitan dengan suplemen makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan tas; layanan ritel yang berkaitan dengan teh;
layanan ritel yang berkaitan dengan tembakau; layanan ritel yang berkaitan dengan tempat tidur untuk hewan; layanan ritel
yang berkaitan dengan tutup kepala; layanan ritel yang berkaitan dengan utas; layanan ritel yang berkaitan dengan yogurt
beku; layanan ritel yang disediakan oleh musik dan toko kaset; layanan ritel yang disediakan oleh toko obat; layanan ritel yang
disediakan oleh toko rumput, taman dan pembibitan; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; layanan ritel, layanan
ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan rujukan dan penempatan
pribadi; layanan sambutan telepon untuk pihak ketiga; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35;
layanan strategi komunikasi hubungan masyarakat; layanan strategi komunikasi periklanan; layanan strategi merek; layanan
tampilan merchandising bisnis; layanan tata letak untuk tujuan periklanan; layanan telemarketing; layanan think tank dalam
bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen bisnis; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang
manajemen proyek; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen strategis; layanan toko buku
ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen bisnis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan
buku dan ebook di bidang manajemen proyek; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang
manajemen strategis; layanan toko grosir dan eceran secara online yang menampilkan jam dinding, jam tangan dan kacamata
(kacamata untuk melindungi mata atau memperbaiki daya penglihatan dan kacamata goggles); layanan toko grosir dan toko
ritel yang menampilkan pakaian, alas kaki; layanan toko grosir dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir
menampilkan alas kaki; layanan toko grosir menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir menampilkan alat higienis untuk
manusia; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan
untuk manusia; layanan toko grosir menampilkan alat makan; layanan toko grosir menampilkan alat musik; layanan toko grosir
menampilkan alat persiapan makanan; layanan toko grosir menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko grosir menampilkan aparatur veteriner; layanan toko grosir menampilkan artikel berkebun; layanan
toko grosir menampilkan artikel menjahit; layanan toko grosir menampilkan artikel pembersih; layanan toko grosir
menampilkan bahan bakar; layanan toko grosir menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir menampilkan barang
bawaan; layanan toko grosir menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir menampilkan barang-barang yang
dipanggang; layanan toko grosir menampilkan bir; layanan toko grosir menampilkan cokelat; layanan toko grosir menampilkan
dekorasi meriah; layanan toko grosir menampilkan es krim; layanan toko grosir menampilkan furnitur; layanan toko grosir
menampilkan gula-gula; layanan toko grosir menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir menampilkan instrumen
hewan; layanan toko grosir menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir menampilkan jam tangan pintar; layanan
toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan kakao; layanan toko grosir menampilkan kendaraan; layanan
toko grosir menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir menampilkan konten yang direkam; layanan
toko grosir menampilkan kopi; layanan toko grosir menampilkan mainan; layanan toko grosir menampilkan makanan laut;
layanan toko grosir menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir menampilkan mantel (kecuali pakaian untuk
penggunaan eksklusif untuk olahraga dan pakaian tradisional Korea); layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko
grosir menampilkan payung; layanan toko grosir menampilkan pelana; layanan toko grosir menampilkan pelumas; layanan
toko grosir menampilkan pemanas; layanan toko grosir menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir menampilkan penutup
dinding; layanan toko grosir menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir menampilkan perabotan; layanan toko grosir
menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir
menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir menampilkan
peralatan makan; layanan toko grosir menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir menampilkan peralatan medis;
layanan toko grosir menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir menampilkan peralatan menyelam;
layanan toko grosir menampilkan peralatan olahraga; layanan toko grosir menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko
grosir menampilkan peralatan pemanas; layanan toko grosir menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir
menampilkan peralatan pendingin; layanan toko grosir menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir
menampilkan peralatan pertanian; layanan toko grosir menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir menampilkan
peralatan terapi fisik; layanan toko grosir menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan
toko grosir menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
grosir menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir menampilkan perhiasan; layanan toko grosir
menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko grosir menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir
menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir
menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir
menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan
toko grosir menampilkan persiapan wewangian; layanan toko grosir menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir
menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan
toko grosir menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan sediaan untuk membuat minuman
beralkohol; layanan toko grosir menampilkan senjata; layanan toko grosir menampilkan sorbets; layanan toko grosir
menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir menampilkan tas; layanan toko grosir menampilkan teh; layanan toko
grosir menampilkan tembakau; layanan toko grosir menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan
tutup kepala; layanan toko grosir menampilkan utas; layanan toko grosir menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir online
yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko
grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel
kebersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan artikel menjahit; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir online yang
menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan bakar; layanan
toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko grosir online yang
menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia
untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir online
yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko
grosir online yang menampilkan benang; layanan toko grosir online yang menampilkan bir; layanan toko grosir online yang
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menampilkan cokelat; layanan toko grosir online yang menampilkan furnitur; layanan toko grosir online yang menampilkan
instalasi sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir online yang
menampilkan instrumen veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko grosir online
yang menampilkan kakao; layanan toko grosir online yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir online yang
menampilkan kendaraan; layanan toko grosir online yang menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir
online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online yang menampilkan mainan; layanan toko grosir online yang
menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang menampilkan manisan; layanan toko grosir online yang
menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko grosir
online yang menampilkan payung; layanan toko grosir online yang menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir online
yang menampilkan perabotan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir
online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pembekuan;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
penyamakan matahari; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan veteriner; layanan toko grosir online
yang menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat lunak komputer;
layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan
alat tulis; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online
yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan
toko grosir online yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan senjata;
layanan toko grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko grosir online yang menampilkan sorbets; layanan toko
grosir online yang menampilkan tas; layanan toko grosir online yang menampilkan teh; layanan toko grosir online yang
menampilkan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online
yang menampilkan utas; layanan toko grosir online yang menampilkan yogurt beku; layanan toko grosir yang menampilkan
artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir yang menampilkan
artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam
hortikultura; layanan toko grosir yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir yang
menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir yang menampilkan bahan seni; layanan toko
grosir yang menampilkan benang; layanan toko grosir yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir
yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir yang
menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko
grosir yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko
grosir yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir yang menampilkan perangkat lunak komputer;
layanan toko grosir yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir yang menampilkan perlengkapan mandi;
layanan toko grosir yang menampilkan permainan; layanan toko grosir yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko
grosir yang menampilkan produk susu; layanan toko grosir yang menampilkan smartphone; layanan toko online yang
menampilkan jasa Pengaturan dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel online
yang produk utamanya daging; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online
yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam, transmisi dan reproduksi
suara dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka, lencana semua jenis, gantungan kunci,
tiket, jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji, minuman beralkohol dan non-alkohol,
gula-gula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM dan permainan komputer, dapat diunduh
aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah,
buletin, jurnal dan publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan
komputer lainnya, jaringan elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program
televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel di bidang kacamata, jam tangan, perangkat
lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan
digital, dan akselerometer; layanan toko ritel menampilkan alas kaki; layanan toko ritel menampilkan alas kaki untuk pria dan
wanita; layanan toko ritel menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel menampilkan alat kecantikan untuk manusia;
layanan toko ritel menampilkan alat musik; layanan toko ritel menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kecantikan untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan alat-alat
kesehatan untuk manusia; layanan toko ritel menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel menampilkan artikel menjahit;
layanan toko ritel menampilkan artikel pembersih; layanan toko ritel menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau;
layanan toko ritel menampilkan bagasi; layanan toko ritel menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel menampilkan
barang cetakan; layanan toko ritel menampilkan barang-barang panggang; layanan toko ritel menampilkan bir; layanan toko
ritel menampilkan cokelat; layanan toko ritel menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel menampilkan es krim; layanan
toko ritel menampilkan furnitur; layanan toko ritel menampilkan gula-gula; layanan toko ritel menampilkan instalasi sanitasi;
layanan toko ritel menampilkan instrumen hewan; layanan toko ritel menampilkan instrumen horologis; layanan toko ritel
menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel menampilkan kacamata;
layanan toko ritel menampilkan kain; layanan toko ritel menampilkan kakao; layanan toko ritel menampilkan karya seni;
layanan toko ritel menampilkan kendaraan; layanan toko ritel menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel
menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel menampilkan mainan; layanan toko ritel menampilkan makanan laut;
layanan toko ritel menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan
toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel menampilkan payung; layanan toko ritel menampilkan pelana; layanan toko
ritel menampilkan pelumas; layanan toko ritel menampilkan pemanas; layanan toko ritel menampilkan pencahayaan; layanan
toko ritel menampilkan penutup dinding; layanan toko ritel menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel menampilkan
perabotan; layanan toko ritel menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko ritel menampilkan peralatan earthmoving;
layanan toko ritel menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko ritel menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel
menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel menampilkan peralatan
medis; layanan toko ritel menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel menampilkan peralatan menyelam;
layanan toko ritel menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko ritel
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menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko ritel menampilkan
peralatan pendingin; layanan toko ritel menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel menampilkan
peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel menampilkan peralatan pertanian; layanan toko ritel menampilkan peralatan
sanitasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan terapi fisik;
layanan toko ritel menampilkan peralatan veteriner; layanan toko ritel menampilkan peralatan yang dioperasikan dengan
tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat
keras logam; layanan toko ritel menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel menampilkan perangkat
perlindungan pendengaran; layanan toko ritel menampilkan perhiasan; layanan toko ritel menampilkan perlengkapan mandi;
layanan toko ritel menampilkan perlengkapan pendidikan; layanan toko ritel menampilkan permainan; layanan toko ritel
menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel menampilkan persiapan
dokter hewan; layanan toko ritel menampilkan persiapan hewan dan artikel; layanan toko ritel menampilkan persiapan
pembersihan; layanan toko ritel menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel menampilkan persiapan untuk
membuat minuman; layanan toko ritel menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel
menampilkan persiapan wewangian; layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel menampilkan produk
hortikultura; layanan toko ritel menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik
yang dapat diunduh; layanan toko ritel menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan sandal; layanan
toko ritel menampilkan senjata; layanan toko ritel menampilkan sorbets; layanan toko ritel menampilkan suplemen makanan;
layanan toko ritel menampilkan tas; layanan toko ritel menampilkan tembakau; layanan toko ritel menampilkan tempat tidur
untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel menampilkan utas; layanan toko ritel
menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel on-line menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel online menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel on-line yang menampilkan alat kecantikan
untuk manusia; layanan toko ritel on-line yang menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan
toko ritel on-line yang menampilkan artikel menjahit; layanan toko ritel on-line yang menampilkan bagasi; layanan toko ritel online yang menampilkan bir; layanan toko ritel on-line yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan es krim; layanan toko ritel on-line yang menampilkan furnitur; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
instalasi sanitasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan karya seni; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
makanan laut; layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
manisan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan payung; layanan
toko ritel on-line yang menampilkan pemanas; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pencahayaan; layanan toko ritel
on-line yang menampilkan penutup dinding; layanan toko ritel on-line yang menampilkan penutup lantai; layanan toko ritel online yang menampilkan perabotan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan higienis untuk
manusia; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
peralatan pasokan air; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan pemanas; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko
ritel on-line yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persediaan pendidikan; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan persiapan diet; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel
on-line yang menampilkan persiapan pewangi; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan,
pakaian dan aksesoris; layanan toko ritel online dengan produk utama kendaraan; layanan toko ritel online dengan produk
utama peralatan CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online
dengan produk utamanya daging; layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan alas
kaki; layanan toko ritel online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko ritel online yang menampilkan alat kecantikan
untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan alat musik; layanan toko ritel online yang menampilkan aparatur
veteriner; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel
kebersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan
artikel olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam
kehutanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel
online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel
online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko ritel online yang menampilkan benang; layanan toko
ritel online yang menampilkan cokelat; layanan toko ritel online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan
toko ritel online yang menampilkan hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan
toko ritel online yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen medis; layanan
toko ritel online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko ritel online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan
toko ritel online yang menampilkan kain; layanan toko ritel online yang menampilkan kakao; layanan toko ritel online yang
menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko ritel online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko
ritel online yang menampilkan mainan; layanan toko ritel online yang menampilkan makanan ternak; layanan toko ritel online
yang menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk
produk audio dan video, headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta
bagian dan aksesorisnya; layanan toko ritel online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel
online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video yang direkam
sebelumnya yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan nada dering yang dapat diunduh; layanan toko
ritel online yang menampilkan pelana; layanan toko ritel online yang menampilkan pelumas; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel online
yang menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel online
yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan
toko ritel online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan penyamakan
matahari; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel online yang
menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
ritel online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat navigasi;
layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel online yang menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel online yang menampilkan
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permainan; layanan toko ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang menampilkan
persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko
ritel online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko
ritel online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kertas sekali pakai;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang menampilkan
produk susu; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan senjata; layanan toko ritel online yang
menampilkan smartphone; layanan toko ritel online yang menampilkan sorbets; layanan toko ritel online yang menampilkan
suplemen makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan teh; layanan
toko ritel online yang menampilkan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel online yang menampilkan utas; layanan toko ritel online
yang menampilkan yogurt beku; layanan toko ritel untuk mainan (alat permainan); layanan toko ritel untuk nutraceuticals untuk
digunakan sebagai suplemen diet; layanan toko ritel untuk sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; layanan toko ritel untuk
tisu pembersih pra-dibasahi; layanan toko ritel yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel yang
menampilkan artikel olahraga; layanan toko ritel yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan
toko ritel yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko ritel yang menampilkan bahan seni;
layanan toko ritel yang menampilkan batu bara; layanan toko ritel yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan
toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan, peralatan telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik
digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak komputer, dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas
jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, jaringan elektronik dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan toko ritel yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel yang menampilkan pakan
ternak; layanan toko ritel yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko ritel yang menampilkan perangkat
navigasi; layanan toko ritel yang menampilkan produk susu; layanan toko ritel yang menampilkan smartphone; layanan toko
ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya;
layanan transkripsi medis [fungsi kantor]; layanan transkripsi panggilan konferensi; layanan untuk analisa data besar (big
data); layanan untuk menjual alas dudukan kloset dari tekstil; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan
manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan
manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba yang
menyediakan bantuan bisnis; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran; layanan waralaba, yaitu, memberikan bantuan bisnis dalam pengoperasian, pengaturan dan
pendirian resort hotel, hotel, motel, akomodasi, fasilitas akomodasi dan restoran; layanan wawancara untuk perekrutan
personil; layanan yang terdiri dari pendaftaran, transkripsi, komposisi, kompilasi atau sistematisasi komunikasi tertulis dan
pendaftaran; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi waralaba;
layanan-layanan perekrutan tenaga kerja, layanan-layanan relokasi; management kantor; manajemen Sumber Daya Manusia;
manajemen administrasi klinik perawatan kesehatan; manajemen administrasi outsourcing untuk perusahaan; manajemen
administrasi rumah sakit; manajemen basis data; manajemen basis data terkomputerisasi; manajemen biaya; manajemen
biaya medis; manajemen biaya perawatan kesehatan; manajemen bisnis; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi;
manajemen bisnis agen dan broker asuransi berdasarkan outsourcing; manajemen bisnis agensi sastra; manajemen bisnis
apartemen; manajemen bisnis atlet profesional; manajemen bisnis bandara; manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa
apartemen; manajemen bisnis dan layanan konsultasi; manajemen bisnis dan mengelola studio audio atau video; manajemen
bisnis dan pemasaran merek untuk bisnis dan individu; manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman;
manajemen bisnis di bidang pembuatan kapal atas nama orang lain; manajemen bisnis di bidang pengangkutan kapal atas
nama orang lain; manajemen bisnis diskotik; manajemen bisnis eceran on-line yang terkomputerisasi; manajemen bisnis
fasilitas parkir mobil; manajemen bisnis gerai ritel; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis
hotel untuk orang lain; manajemen bisnis kamp musim panas; manajemen bisnis komersial; manajemen bisnis musisi;
manajemen bisnis orang-orang olahraga; manajemen bisnis outlet grosir; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran;
manajemen bisnis para pelaku; manajemen bisnis pemain musik; manajemen bisnis penghibur; manajemen bisnis penulis dan
penulis; manajemen bisnis perusahaan; manajemen bisnis perusahaan dalam industri pengangkutan kapal; manajemen bisnis
perusahaan penerbangan; manajemen bisnis praktik kedokteran hewan; manajemen bisnis program penggantian untuk orang
lain; manajemen bisnis pusat konferensi; manajemen bisnis restoran; manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen
bisnis rumah sakit; manajemen bisnis sementara; manajemen bisnis seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan;
manajemen bisnis seniman pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; manajemen bisnis studio film; manajemen bisnis
teater; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; manajemen bisnis untuk penyedia layanan freelance; manajemen
bisnis untuk toko, tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis, tokoh olah raga, outlet ritel, klub olah raga, fasilitas olah raga,
tempat olah raga, masyarakat olah raga, kompleks kolam renang, outlet grosir dan ritel; manajemen bisnis, administrasi bisnis,
fungsi kantor; manajemen bisnis, administrasi dan layanan informasi; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa
pendukung untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang
dan/atau jasa-jasa; manajemen catatan bisnis; manajemen catatan keuangan; manajemen dan administrasi bisnis;
manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya berhubungan dengan permainan golf; manajemen dan
administrasi bisnis kapal; manajemen dan administrasi proyek bisnis; manajemen dan kompilasi database terkomputerisasi;
manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen file bisnis; manajemen file bisnis terkomputerisasi; manajemen file
pajak; manajemen file pusat; manajemen file pusat terkomputerisasi; manajemen file terkomputerisasi; manajemen hotel untuk
orang lain; manajemen informasi bisnis; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics)
bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi
usaha; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik terkait analitik usaha sehubungan dengan proses
pembayaran, autentikasi dan pelacakan; manajemen kantor yang terkomputerisasi; manajemen komersial; manajemen
layanan pelanggan; manajemen logistik pengiriman barang; manajemen merek; manajemen model bisnis; manajemen
penjualan; manajemen penjualan real estat; manajemen persediaan; manajemen persediaan di bidang bahan kimia;
manajemen persediaan suku cadang dan komponen untuk produsen dan pemasok; manajemen persediaan terkomputerisasi;
manajemen personalia; manajemen proses bisnis dan konsultasi yang berkaitan dengannya; manajemen proyek bisnis;
manajemen proyek bisnis untuk orang lain; manajemen pusat panggilan telepon untuk orang lain; manajemen register
terkomputerisasi; manajemen reputasi bisnis dan layanan peningkatan; manajemen risiko bisnis; manajemen risiko bisnis
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yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; manajemen stok terkomputerisasi; manajemen sumber daya manusia
untuk perusahaan pemula; manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe,
kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; manajemen usaha, yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform
melalui jaringan komputer global; melacak dan memantau fluktuasi harga bensin untuk orang lain untuk keperluan audit akun;
melacak dan memantau konsumsi energi untuk orang lain untuk keperluan audit akun; melakukan lelang; melakukan lelang
virtual interaktif; melakukan pameran dagang; melakukan pameran dagang di bidang mobil; melakukan penelitian dan studi
pasar; melakukan penelitian dan studi pemasaran; melakukan penelitian dan survei bisnis; melakukan penilaian bisnis;
melakukan program penghargaan insentif karyawan; melakukan studi di bidang hubungan masyarakat; melakukan studi
kelayakan bisnis; melakukan studi kelayakan ekonomi; melakukan studi kelayakan komersial; melakukan studi pasar;
melakukan studi pasar dan analisis pasar; melakukan studi pasar yang melibatkan jajak pendapat; melakukan studi
pemasaran; melakukan studi pemasaran dan analisis pasar; melakukan survei bisnis; melakukan survei online; melakukan
survei pasar; melakukan survei riset bisnis dan pasar; melakukan survei riset manajemen bisnis online; melakukan survei riset
pasar; melakukan, mengatur dan mengatur pameran dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan;
melelang dan membalikkan layanan lelang; memantau laporan kredit konsumen dan memberikan peringatan tentang segala
perubahan di dalamnya untuk tujuan bisnis; memasarkan barang dan jasa orang lain; memasarkan barang dan jasa orang lain
dengan membagikan kupon; membantu dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk
pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan
mewah untuk memungkinkan mereka mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim
sebelumnya; membantu dalam pengelolaan urusan bisnis atau fungsi komersial dari perusahaan industri atau komersial;
membantu orang lain dalam menyiapkan dan mengajukan aplikasi untuk mendapatkan izin usaha; membantu sektor industri
dan komersial dalam mempromosikan barang dan konsultasi pemasaran; memberikan bantuan administrasi ke apotek untuk
mengelola inventaris obat; memberikan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian peralatan pemrosesan data
yaitu, komputer, mesin tik, mesin teleks dan mesin kantor sejenis lainnya; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis
waralaba; memberikan bantuan dalam pengelolaan kegiatan bisnis; memberikan bantuan dalam pengelolaan perusahaan
industri atau komersial; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk; memberikan bantuan di bidang komersialisasi
produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis; memberikan bantuan di bidang
manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi
produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen dan perencanaan bisnis; memberikan
bantuan di bidang organisasi bisnis; memberikan bantuan di bidang promosi bisnis; memberikan bantuan manajemen bisnis
dalam pendirian dan pengoperasian restoran; memberikan informasi bisnis dalam kesempatan kerja kepada orang yang
membutuhkan [layanan amal]; memberikan informasi bisnis dan pemasaran; memberikan informasi bisnis di bidang media
sosial; memberikan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan informasi bisnis di bidang
teknologi blockchain dan mata uang virtual; memberikan informasi bisnis gigi melalui situs web; memberikan informasi bisnis
melalui Internet; memberikan informasi bisnis melalui jaringan komputer global; memberikan informasi bisnis melalui situs
web; memberikan informasi bisnis untuk organisasi amal; memberikan informasi bisnis untuk organisasi kemanusiaan;
memberikan informasi dan saran kepada konsumen mengenai pemilihan produk dan barang yang akan dibeli; memberikan
informasi dan saran komersial untuk konsumen; memberikan informasi di bidang manajemen waktu; memberikan informasi di
bidang pemasaran; memberikan informasi di bidang solusi bisnis berkelanjutan global; memberikan informasi direktori bisnis
melalui jaringan komputer global; memberikan informasi direktori telepon melalui jaringan komunikasi global; memberikan
informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan informasi ketenagakerjaan; memberikan informasi ketenagakerjaan kepada orang yang membutuhkan [layanan
amal]; memberikan informasi ketenagakerjaan melalui jaringan komputer global; memberikan informasi komersial kepada
konsumen; memberikan informasi komersial melalui jaringan komputer global; memberikan informasi komersial yang berkaitan
dengan perusahaan; memberikan informasi komersial yang berkaitan dengan perusahaan di bidang manajemen perjalanan
dan industri perjalanan; memberikan informasi konsumen yang berkaitan dengan barang dan jasa; memberikan informasi
melalui Internet yang berkaitan dengan penjualan mobil; memberikan informasi mengenai penjualan komersial; memberikan
informasi mengenai penjualan komersial dari perangkat lunak komputer; memberikan informasi pemasaran bisnis;
memberikan informasi pemasaran melalui situs web; memberikan informasi pengembangan bisnis dan saran kepada para
profesional keuangan; memberikan informasi perbandingan tarif hotel; memberikan informasi produk konsumen; memberikan
informasi produk konsumen melalui Internet; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik;
memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan laptop; memberikan informasi produk konsumen yang
berkaitan dengan perangkat lunak; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan produk makanan atau
minuman; memberikan informasi statistik untuk tujuan bisnis atau komersial; memberikan informasi tentang analisis atau hasil
untuk kecenderungan menonton program televisi; memberikan informasi tentang mempromosikan dan menerbitkan prangko
perdagangan; memberikan informasi tentang penerbitan kupon distribusi; memberikan informasi tentang penggunaan kartu
hadiah; memberikan informasi tentang produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan;
memberikan informasi terkait dengan perekrutan personel; memberikan informasi terkait layanan relokasi karyawan;
memberikan informasi terkait perekrutan tenaga kerja; memberikan informasi terkait persiapan pajak; memberikan informasi
terkait persiapan pajak dan layanan pengarsipan pajak; memberikan informasi untuk layanan iklan dan publisitas; memberikan
kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi;
memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan; memberikan kode diskon loyalitas pelanggan untuk
tujuan promosi; memberikan konsultasi pemasaran di bidang media sosial; memberikan kupon loyalitas pelanggan untuk
tujuan iklan; memberikan pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang
penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk
menunjukkan keunggulan di bidang pertanian; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; memberikan poin
loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; memberikan saran bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency;
memberikan saran dan informasi bisnis dan komersial; memberikan saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain
dan manajemen aset cryptocurrency; memberikan saran dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis komersial;
memberikan saran di bidang efisiensi bisnis; memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan
saran produk konsumen; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran produk
konsumen yang berkaitan dengan laptop; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan perangkat lunak;
memberikan saran yang berkaitan dengan analisis kebiasaan pembelian konsumen; memberikan saran yang berkaitan
dengan metode dan teknik penjualan; memberikan saran yang berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis;
memberikan saran yang berkaitan dengan pemasaran produk kimia; memelihara catatan dan file medis pasien; memelihara
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catatan dan file riwayat medis pribadi; memelihara daftar breed ternak; memelihara daftar memorabilia olahraga dan karya
seni; memelihara daftar penilai kejuruan profesional; memelihara daftar ras anjing; memelihara file dan catatan mengenai
kondisi medis individu; memelihara pendaftar teknisi kedirgantaraan bersertifikat; memelihara registrasi profesional teknis
medis bersertifikat; memelihara registri informasi; memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan produk pihak ketiga
melalui jaringan komputer dan komunikasi; memfasilitasi pertukaran dan penjualan layanan dan produk pihak ketiga melalui
jaringan komputer dan komunikasi; memperbarui dan memelihara data dalam database komputer; memperbarui dan
memelihara informasi dalam pendaftar; memperbarui materi iklan; mempersiapkan penggajian; mempromosikan barang dan
jasa dengan cara mengoperasikan pusat perbelanjaan komprehensif secara online; mempromosikan barang dan jasa gigi
orang lain; mempromosikan barang dan jasa lainnya melalui penawaran diskon ketersediaan terbatas melalui suatu jaringan
komunikasi elektronik daring; mempromosikan barang dan jasa orang lain; mempromosikan barang dan jasa orang lain
dengan cara menyalurkan iklan video di internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon;
mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan membagikan kupon, kartu perdagangan dan kartu keanggotaan;
mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mendistribusikan materi iklan melalui berbagai metode; mempromosikan
barang dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kegiatan olahraga;
mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan
kompetisi olahraga; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan
jasa mereka dengan program penghargaan; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan menyiapkan dan
menempatkan iklan di majalah elektronik; mempromosikan barang dan jasa orang lain di Internet; mempromosikan barang
dan jasa orang lain melalui Internet dan jaringan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui administrasi
skema insentif penjualan dan promosi yang melibatkan perangko perdagangan; mempromosikan barang dan jasa orang lain
melalui iklan di situs web Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui infomersial; mempromosikan barang
dan jasa orang lain melalui jaringan komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan
komputer global; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui program kartu diskon; mempromosikan barang dan jasa
orang lain melalui program pelanggan pilihan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui skema kartu loyalitas
imbalan; mempromosikan barang dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan penyebaran materi
iklan, dengan mengatur dan melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan
hadiah promosi lainnya; mempromosikan dan melakukan pameran dagang; mempromosikan desain orang lain dengan
menyediakan portofolio online melalui situs web; mempromosikan karya seni orang lain dengan cara menyediakan portofolio
online melalui situs web; mempromosikan kepentingan bisnis para profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan bisnis pengusaha yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis akuntan profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis analis keuangan yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis dari serikat kredit yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis investor yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler
yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional
dari industri farmasi yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
para profesional dari industri gula dan kue yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan
kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri kapal pesiar yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri kimia yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri ortopedi
yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional
dari industri perawatan kesehatan yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
komersial dan bisnis para profesional dari industri rekaman musik yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis yang
disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis pemilik merek dagang
yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis perencana acara
khusus yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman
pertunjukan yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis
seniman visual yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis tim
sepak bola yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial pengusaha yang
disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial profesional yang disediakan oleh asosiasi
untuk anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial seniman yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya;
mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen bisnis; mempromosikan
kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek; mempromosikan kepentingan
organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen strategis; mempromosikan kepentingan publik/umum dan
kesadaran akan/mengenai masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; mempromosikan kesadaran
publik di bidang manajemen bisnis; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen proyek; mempromosikan
kesadaran publik di bidang manajemen strategis; mempromosikan musik orang lain dengan cara menyediakan portofolio
online melalui situs web; mempromosikan penggunaan energi dari turbin angin untuk pertanian; mempromosikan penggunaan
energi surya untuk pertanian; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan dan menebus poin
pembelian dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain
dengan memberikan poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain
melalui acara promosi; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui bahan cetak; mempromosikan
penjualan barang dan jasa orang lain melalui kontes dan program pemberian insentif; mempromosikan penjualan barangbarang mode melalui artikel promosi di majalah; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP untuk paket hiburan
langsung; mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi kompetisi dan
tantangan untuk pihak lain; mempromosikan serangkaian film untuk orang lain; mempromosikan standar industri umum secara
sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya.; memproses dokumen registrasi garansi untuk
orang lain; memproses pertanyaan telepon tentang barang dan jasa yang diiklankan; memproses, dan mengoperasikan
informasi dalam pendaftar; memulai panggilan telepon untuk orang lain; memverifikasi dan memantau kredensial individu di
bidang manajemen bisnis; memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen proyek; memverifikasi dan
memantau kredensial individu di bidang manajemen strategis; menampilkan iklan untuk orang lain; menangani amplop;
mencari data dalam berkas komputer untuk pihak lain; mencocokkan sukarelawan terampil dengan organisasi nirlaba;
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menempatkan iklan untuk orang lain; menerbitkan dan memperbarui teks iklan; mengadakan acara bisnis; mengadakan
pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh
pengguna, dan iklan online; mengadakan pameran untuk keperluan perdagangan dan komersial; mengatur berlangganan
media untuk pihak lain, menjual musik secara daring dalam bentuk media digital atau tersimpan; mengatur dan melakukan
acara pemasaran; mengatur dan melakukan acara penjualan untuk orang lain dari ternak dan ternak terdaftar dan komersial;
mengatur dan melakukan acara penjualan untuk ternak; mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan melakukan
acara promosi; mengatur dan melakukan acara promosi dan pemasaran; mengatur dan melakukan lelang; mengatur dan
melakukan lelang Internet; mengatur dan melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui komputer dan jaringan
telekomunikasi; mengatur dan melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui telepon seluler; mengatur dan melakukan
lelang real estat; mengatur dan melakukan lelang telepon; mengatur dan melakukan lelang telepon dan televisi; mengatur dan
melakukan lelang televisi; mengatur dan melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi
untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan
melakukan pameran dan pertunjukan komersial; mengatur dan melakukan pameran komersial; mengatur dan melakukan
pameran pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran wisata dalam air untuk keperluan bisnis dan periklanan;
mengatur dan melakukan pasar loak; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk
tujuan komersial dalam hiburan interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri
hiburan permainan video; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus keperluan bisnis; mengatur dan
menyelenggarakan acara-acara khusus untuk tujuan komersial, promosi atau periklanan; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen
proyek; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan
pameran dan pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan pariwisata; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni
untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan menyimpulkan transaksi komersial untuk orang lain; mengatur iklan di
bioskop; mengatur kontrak iklan dan promosi untuk pihak ketiga; mengatur kontrak iklan untuk orang lain; mengatur kontrak,
untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan
barang dan jasa; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk penyediaan layanan; mengatur langganan ke buku komik untuk
orang lain; mengatur langganan ke buku untuk orang lain; mengatur langganan ke buku, surat kabar atau komik; mengatur
langganan ke buku, ulasan, surat kabar atau buku komik untuk orang lain; mengatur langganan ke jurnal elektronik untuk
orang lain; mengatur langganan ke layanan Internet untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telekomunikasi untuk
orang lain; mengatur langganan ke layanan telematika, telepon atau komputer untuk orang lain; mengatur langganan ke
layanan telepon untuk orang lain; mengatur langganan ke media informasi untuk orang lain; mengatur langganan ke paket
informasi untuk orang lain; mengatur langganan ke paket media untuk orang lain; mengatur langganan ke publikasi online
untuk orang lain; mengatur langganan ke saluran televisi untuk orang lain; mengatur langganan koran untuk orang lain;
mengatur langganan koran, majalah dan buku untuk orang lain dan menyediakan informasi yang berhubungan dengannya;
mengatur langganan publikasi online untuk orang lain, untuk jurnal elektronik, untuk media informasi, untuk paket media, untuk
jasa telekomunikasi untuk orang lain; mengatur langganan publikasi untuk orang lain; mengatur langganan surat kabar,
majalah dan buku untuk pihak lain dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; mengatur langganan untuk publikasi
orang lain; mengatur langganan untuk ulasan untuk orang lain; mengatur pameran bisnis; mengatur pameran dagang;
mengatur pameran untuk tujuan komersial; mengatur pelelangan; mengatur pembelian kolektif; mengatur penjualan untuk
konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam energi yang dapat diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga
angin) sistem; mengatur perkenalan bisnis; mengatur transaksi komersial, untuk orang lain, melalui toko online; mengatur
transaksi perdagangan dan kontrak komersial; mengatur transaksi perdagangan online; mengatur, mempromosikan dan
menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan acara-acara untuk tujuan bisnis; mengaudit tingkat
utilitas untuk orang lain; mengelola komputerisasi data; mengembangkan dan mengoordinasikan proyek sukarela untuk
organisasi amal; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; mengetik; mengetik informasi ke komputer; mengetik
singkat; mengevaluasi dampak iklan pada audiens; menghimpun basis data kompouter untuk mengirimkan, menampilkan dan
menyimpan transaksi, identifikasi dan informasi keuangan; mengiklankan barang dan jasa dari vendor online melalui panduan
online yang dapat dicari; mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa perawatan gigi;
mengoperasikan platform belanja komparatif online untuk vendor barang dan jasa gigi; mengorganisasikan pameran dan
pengujian barang-barang olahraga untuk keperluan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan bursa kerja;
mengorganisir dan melakukan lelang amal untuk tujuan penggalangan dana amal; mengorganisir dan melakukan pameran
dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran dagang, acara dan pameran
untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan program sukarela untuk organisasi amal; mengorganisir dan
melakukan proyek layanan masyarakat untuk organisasi amal; mengumpulkan pilihan penyedia layanan agar memungkinkan
pihak lain dengan mudah melihat dan memilih layanan ini dari situs web; menjawab telepon untuk pelanggan yang tidak
tersedia; menulis curriculum vitae untuk orang lain; menulis resume untuk orang lain; menyalin dokumen; menyediakan
administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti
jompo untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan
manajemen fasilitas panti jompo untuk orang tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas
penitipan anak; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk anak-anak yang membutuhkan
dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk orang
tua atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas perumahan; menyediakan administrasi bisnis
dan manajemen panti jompo; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen panti jompo untuk orang tua atau orang cacat;
menyediakan administrasi bisnis dan pengelolaan fasilitas perumahan untuk anak-anak yang membutuhkan dan orang-orang
yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan pengelolaan fasilitas perumahan untuk orang tua atau orang cacat;
menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa; menyediakan dan menyewakan
ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; menyediakan dan menyewakan ruang iklan di internet;
menyediakan database komputer online dan database online yang dapat dicari di bidang iklan baris; menyediakan direktori
bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan sosial
lainnya; menyediakan direktori informasi komersial on-line di Internet; menyediakan dukungan memulai manajemen bisnis
untuk bisnis lain; menyediakan fasilitas online untuk live streaming video dari acara-acara promosi; menyediakan fasilitas
online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli; menyediakan fasilitas online yang menampilkan komentar pengguna
mengenai organisasi bisnis, penyedia layanan, dan sumber daya lainnya; menyediakan informasi bisnis kepada pengusahapengusaha melalui jaringan-jaringan komunikasi-komunikasi elektronik dan seluler; menyediakan informasi bisnis melalui
sebuah basis data yang dapat dicari dan melalui jaringan komputer global; menyediakan informasi direktori bisnis untuk
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kemudahan transaksi bisnis untuk pihak ketiga melalui situs web; menyediakan informasi direktori komersial melalui Internet;
menyediakan informasi gigi di bidang e-commerce; menyediakan informasi online dan konten multi-media dalam presentaspresentasii kepada para pengusaha, semua yang bergerak di bidang bisnis; menyediakan informasi penjualan barang yang
ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; menyediakan informasi perbelanjaan; menyediakan informasi tentang agen
periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan informasi tentang manajemen penjualan;
menyediakan informasi tentang penerbitan, manajemen, kliring kartu poin untuk mempromosikan penjualan produk atau
menyediakan jasa; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan informasi tentang toko yang dapat
menggunakan kupon (termasuk kupon elektronik) untuk anggota terdaftar dari layanan uang elektronik; menyediakan
informasi termasuk online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai administrasi, -mengenai kegunaan
kantor; menyediakan jasa pemesanan secara online melalui komputer; menyediakan kupon loyalitas pelanggan untuk tujuan
promosi; menyediakan layanan administrasi kursus akademik untuk institusi akademik; menyediakan layanan administrasi
kursus akademik yang berkaitan dengan pendaftaran kursus online; menyediakan layanan berlangganan musik online;
menyediakan layanan direktori informasi bisnis, melalui jaringan komputer global; menyediakan layanan konsultasi bisnis di
bidang perjalanan bisnis untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi yang disesuaikan untuk manajemen
perjalanan dan pengeluaran biaya klien, yaitu, sumber pemasok udara (penerbangan) dan hotel strategis (strategic air and
hotel supplier sourcing), pemesanan perjalanan elektronik, manajemen dan penggantian pengeluaran biaya, manajemen
pertemuan/rapat dan layanan konsultasi terkait perjalanan bisnis lainnya; menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi
dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk bisnis industri dan komersial;
menyediakan layanan konsultasi di bidang solusi bisnis berkelanjutan global; menyediakan layanan lelang online;
menyediakan layanan manajemen sumber daya manusia dan perekrutan untuk orang lain; menyediakan layanan penelitian
kuesioner dan informasi tentang hasil penelitian kuesioner; menyediakan manajemen bisnis dan bantuan operasional untuk
bisnis komersial; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi amal; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi
kemanusiaan; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan peringkat
pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; menyediakan program kontes dan penghargaan insentif yang dirancang
untuk mengenali, memberi penghargaan dan mendorong individu dan kelompok yang terlibat dalam pengembangan diri,
pemenuhan diri, amal, kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan masyarakat dan umum dan kegiatan
kemanusiaan serta berbagi produk kerja kreatif; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial;
menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan periklanan; menyediakan program loyalitas pelanggan untuk tujuan
promosi; menyediakan program penghargaan insentif pelanggan; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet;
menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan barang dan jasa;
menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan
barang virtual dengan pengguna lain; menyelenggarakan pameran dagang virtual secara online; menyelenggarakan pameran
dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk tujuan komersial atau iklan;
menyelenggarakan pameran teknis; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau pameran-pameran untuk tujuan
bisnis atau iklan; menyelenggarakan, mengatur dan melakukan lelang; menyewakan waktu iklan di media komunikasi;
menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruang untuk orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruangan untuk
orang lain; menyiapkan dan menempatkan iklan untuk orang lain; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs),
pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; menyiapkan dan mengatur
pameran produk untuk perusahaan industri dan komersial; menyortir dan menyunting informasi dalam basis data komputer;
menyusun dan memberikan informasi statistik untuk keperluan bisnis atau komersial; menyusun data dalam database
komputer; menyusun indeks informasi menggunakan teknologi blockchain; menyusun indeks informasi untuk tujuan komersial
atau iklan; menyusun laporan akun; merchandising produk; minimarket; model layanan agen perekrutan; nasehat manajemen;
nasihat yang berhubungan dengan manajemen bisnis dan pengoperasian klub kebugaran dan kesehatan; negosiasi dan
kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga; negosiasi dan kesimpulan transaksi komersial untuk pihak ketiga melalui
sistem telekomunikasi; negosiasi kontrak iklan; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau
pemain musik; online manpower recruitment and outsourcing; operasional bisnis pusat perbelanjaan dan mal perbelanjaan;
optimasi situs web; optimisasi mesin pencari untuk promosi penjualan; order melalui surat; order penjualan yang dapat
dilakukan melalui aplikasi program komputer; organisasi acara periklanan; organisasi acara, pameran, pameran dan
pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi dan periklanan; organisasi bisnis dan / atau jasa konsultasi operasional
berdasarkan analisis data; organisasi bisnis dan administrasi armada transportasi; organisasi bisnis dan konsultasi
manajemen di bidang manajemen personalia; organisasi dan manajemen program insentif; organisasi dan manajemen
program loyalitas pelanggan; organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik,
perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik,
perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik; organisasi dan manajemen program pembeli yang sering
insentif; organisasi dan manajemen skema loyalitas kartu diskon; organisasi dan melakukan presentasi produk; organisasi
kompetisi untuk keperluan periklanan atau usaha; organisasi lelang Internet; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk
tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau
iklan; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan;
organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan komersial atau iklan;
organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran seni untuk tujuan komersial
atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis atau iklan; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi
pengundian hadiah untuk tujuan iklan; organisasi peragaan busana untuk tujuan komersial; organisasi peragaan busana untuk
tujuan promosi; organisasi program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi atau iklan; organisasi skema loyalitas
dan insentif; organisasi skema loyalitas pelanggan; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema
insentif; organisasi, operasi dan pengawasan skema insentif penjualan dan promosi; organisasi, operasi dan pengawasan
skema loyalitas dan insentif; organisasi, operasi dan pengawasan skema loyalitas pelanggan; orientasi merek; outlet toko ritel
yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata,
kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan
bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk,
tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; pameran dagang; pekerjaan
dan layanan informasi ketenagakerjaan; pekerjaan kantor secara umum tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer;
pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain; pelacakan volume penjualan untuk orang lain;
pelaksana studi pemasaran; pelaksanaan, pengaturan, dan pengelolaan pameran dagang yang terkait dengan kosmetik;
pelelangan; pelelangan kendaraan; pelelangan properti; pemantauan efektivitas periklanan; pemantauan status dan/atau
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lokasi pesanan restoran untuk tujuan bisnis; pemasaran; pemasaran acara; pemasaran afiliasi; pemasaran bangunan yang
kosong; pemasaran basis data; pemasaran dalam rangka penerbitan perangkat lunak; pemasaran di bidang jasa medis;
pemasaran internet; pemasaran kata-kata melalui mulut; pemasaran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan
bermotor; pemasaran langsung; pemasaran layanan ritel pihak lain melalui situs jaringan online; pemasaran media sosial;
pemasaran melalui telepon seluler, perlengkapan seluler lainnya, dan melalui internet untuk barang dan jasa, melalui
penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token), voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; pemasaran produk; pemasaran promosi; pemasaran real estat; pemasaran rujukan;
pemasaran toko; pemasaran yang ditargetkan; pemasaran, riset pasar dan analisis pasar; pemasaran, studi pasar dan analisis
pasar; pembacaan meter air untuk tujuan penagihan; pembacaan meter gas untuk tujuan penagihan; pembacaan meter listrik
untuk tujuan penagihan; pembacaan meter utilitas untuk tujuan penagihan; pembaharuan dan pemeliharaan data dalam pusat
data komputer; pembelian barang dan jasa untuk bisnis lain; pemberian informasi kepada konsumen di bidang restoran dan
makanan, yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan ulasan restoran; pembuatan dan
pembaruan materi iklan; pembuatan materi iklan; pembukuan; pembukuan untuk transfer dana elektronik; pemeriksaan pajak;
pemesanan layanan daring terkomputerisasi untuk barang umum dan barang konsumsi umum; pemesanan layanan jasa
daring terkomputerisasi untuk pihak lain dari barang umum dan barang konsumsi umum; pemodelan untuk iklan atau promosi
penjualan; pemprosesan terkomputerisasi pesanan pembelian daring; pemrosesan administratif klaim garansi; pemrosesan
administratif pesanan pembelian dalam kerangka layanan yang disediakan oleh perusahaan mail-order; pemrosesan data dan
manajemen file; pemrosesan data elektronik; pemrosesan data otomatis; pemrosesan data terkomputerisasi; pemrosesan
pesanan administratif; pemrosesan pesanan elektronik; pemrosesan pesanan pembelian secara online yang terkomputerisasi
elektronik; penagihan; penahanan biaya; penasihat bisnis dan layanan informasi; penataan etalase toko; penayangan iklan (ad
serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian dan pemilihan layanan eksekutif;
pencarian data dalam file komputer untuk orang lain; pencarian data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database
melalui komputer; pencarian sponsor; pencarian sponsor untuk kompetisi berkuda; penciptaan merek; pendaftaran komunikasi
tertulis dan data; pendaftaran pengembalian kunci; penelitian bisnis; penelitian bisnis profesional; penelitian dan analisis
bisnis; penelitian dan analisis di bidang manipulasi pasar; penelitian dan evaluasi bisnis; penelitian dan survei bisnis; penelitian
di bidang manajemen bisnis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen proyek, yang berkaitan dengan
bisnis; penelitian di bidang manajemen strategis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian konsumen; penelitian pemasaran;
penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penelitian untuk tujuan
bisnis; penelusuran dari barang dan jasa dari pihak lain melalui sistem on-line komputer; penempatan dan rekrutmen personel;
penempatan karir; penempatan kerja; penempatan kerja dan personel; penempatan pegawai; penempatan pegawai
sementara; penempatan produk cetakan dalam amplop (surat langsung); penempatan staf; penerbitan kupon (termasuk kupon
elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik) untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk;
penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk ditukar dengan barang atau jasa; penerbitan stempel perdagangan;
penerbitan teks iklan; penerbitan, kliring dan pengelolaan kartu poin; penerbitan, pembayaran dan pengelolaan kartu poin
dengan hak istimewa untuk mempromosikan barang dan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kartu poin untuk
mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon elektronik)
dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait
dengannya; penerbitan, pengelolaan, kliring poin (termasuk poin elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau
menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya; penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk
mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan
yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan harga pembelian barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau
jasa atau ditawarkan untuk diskon dan penyediaan informasi terkait dengannya; penerbitan, penukaran, dan pengelolaan kartu
hadiah royalti akumulatif; penerbitan, perantara penerbitan dan kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi
poin dan kartu diskon
istimewa/ khusus; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; penetapan biaya siklus hidup; pengadaan jasa untuk keperluan lain
(pemesanan barang dan jasa untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk
bisnis orang lain); pengadaan kontrak untuk orang lain; pengadaan kontrak untuk orang lain yang berkaitan dengan penjualan
barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan
barang dan jasa; pengarsipan dokumen [fungsi kantor]; pengarsipan dokumen atau pita magnetik [fungsi kantor]; pengaturan
acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan dan penyelenggaraan
konferensi komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan pameran dagang kosmetik; pengaturan
pameran dan acara untuk tujuan komersial atau periklanan; pengaturan peragaan busana untuk keperluan promosi;
pengaturan peragaan busana untuk tujuan promosi; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam
kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka
perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengaturan, pengerjaan, promosi dan pengawasan skema loyalitas
pelanggan; pengaturan, pengoperasian dan pengawasan skema loyalitas, skema insentif, skema insentif promosi dan
penjualan; pengawasan manajemen bisnis; pengawasan persediaan; pengecer toko serba ada; pengeceran dari barang
(dalam arti apapun); pengeditan teks publikasi; pengelolaan akun penjualan; pengelolaan bisnis kompleks kolam renang;
pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan data informasi kesehatan untuk pengguna komputer; pengelolaan
file yang terkomputerisasi; pengelolaan file yang terkomputerisasi oleh output dari data yang disimpan secara elektronik;
pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan iklan banner berbayar; pengelolaan laporan bisnis; pengelolaan periklanan;
pengelolaan program insentif hotel untuk orang lain; pengelolaan resiko bisnis; pengembangan artikel iklan; pengembangan
bisnis; pengembangan dan implementasi strategi pemasaran untuk orang lain; pengembangan kampanye komunikasi di
bidang hubungan masyarakat; pengembangan kampanye promosi; pengembangan konsep periklanan dan pemasaran;
pengembangan proses untuk analisis dan implementasi rencana strategi dan proyek manajemen; pengembangan strategi
bisnis; pengembangan strategi dan konsep pemasaran; pengembangan strategi komunikasi di bidang hubungan masyarakat;
pengiklanan penjualan melalui elektronik; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail
advertising); pengiklanan penjualan melalui pos (direct-mail advertising); pengiklanan penyewaan properti liburan untuk orang
lain; pengindeksan web untuk tujuan komersial; pengindeksan web untuk tujuan komersial atau iklan; pengindeksan web untuk
tujuan periklanan; pengkajian pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga;
pengolah kata; pengolah kata terkomputerisasi; pengolahan data; pengolahan kata; pengoperasian usaha situs komunitas di
Internet; pengoptimalan lalu lintas situs web; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran
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dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan;
pengujian kepribadian untuk keperluan rekrutmen; pengujian kepribadian untuk pemilihan personel; pengujian merek;
pengujian psikometri untuk pemilihan personil; pengujian untuk menentukan keterampilan kerja; pengujian untuk menentukan
kompetensi kerja; pengujian untuk menentukan kompetensi profesional; pengumpulan dan analisa data dan statistik riset
pasar; pengumpulan data dan analisis statistikal; pengumpulan data untuk studi pasar; pengumpulan informasi berkaitan
dengan analisis pasar; pengumpulan informasi kedalam database; pengumpulan informasi melalui database komputer;
pengumpulan informasi riset pasar; pengumpulan informasi untuk studi pasar; pengumpulan poin dan poin kliring untuk
mempromosikan penjualan produk dan jasa; pengumpulan, kompilasi sistematisasi informasi ke dalam database komputer;
pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis dan informasi yang disimpan dalam database komputer;
pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi, dan indeks informasi untuk tujuan
komersial atau periklanan; penilaian bisnis; penilaian risiko bisnis; penjawab telepon; penjualan alat jahit, yaitu, jarum jahit,
benang, penggaris untuk pola, buku skizze untuk menggambar design secara eceran; penjualan busana muslim melalui
internet / online; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam;
penjualan eceran dan grosir sampo; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan eceran kendaraan
bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan hijab melalui internet / online; penjualan lagu secara digital melalui
jaringan online; penjualan lukisan; penjualan ritel dan grosir busa pencuci wajah; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penjualan
ritel dan grosir parfum; penjualan ritel dan grosir perlengkapan kecantikan; penjualan ritel dan grosir produk kebersihan;
penjualan ritel dan grosir sampo; penjualan seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang
tekstil melalui internet / online; penjualan spareparts kendaraan bermotor; penjualan telepon seluler baik secara online
maupun secara langsung; penulisan kolom publisitas; penulisan skrip untuk tujuan periklanan; penulisan teks publisitas;
penulisan teks publisitas dan iklan; penyajian barang-barang untuk keperluan retail; penyalinan dokumen; penyaluran contohcontoh produk untuk pihak lain; penyatuan pada satu tempat untuk pakaian, pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas
bepergian, aksesori busana, perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam
dan perhiasan, sehingga memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut;
penyatuan, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web
dalam jaringan komunikasi global; penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa
diskon iklan; penyebaran bahan-bahan periklanan, pembaharuan bahan-bahan periklanan, pengumpulan iklan-iklan untuk
digunakan sebagai laman web pada internet; penyebaran iklan; penyebaran iklan dan materi iklan [selebaran, brosur,
selebaran, dan sampel]; penyebaran iklan dan materi iklan melalui internet; penyebaran iklan melalui Internet; penyebaran
iklan melalui jaringan komunikasi on-line; penyebaran iklan untuk orang lain; penyebaran iklan untuk orang lain melalui
Internet; penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi elektronik on-line; penyebaran iklan untuk pihak lain
melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan komputer global, regional dan lokal; penyebaran informasi bisnis
barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer lokal dan global; penyebaran informasi bisnis dan komersil; penyebaran
materi iklan [selebaran, brosur, dan barang cetakan]; penyebaran materi iklan dan promosi; penyebaran materi iklan melalui
pos; penyebaran materi iklan secara online; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyebaran materi
pemasaran; penyedia informasi statistik; penyedia sistem berbasis web dan portal daring di bidang pemanfaatan sumber daya
manusia dan pusat kebugaran, yaitu, untuk memungkinkan pemanfaatan departemen sumber daya manusia menggunakan
pusat kebugaran untuk menawarkan layanan kepada karyawan, untuk mengelola partisipasi mereka dan untuk penyusunan
laporan; penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan
bantuan bisnis operasional untuk perusahaan; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barangbarang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan dan penyewaan materi publikasi; penyediaan dan
penyewaan ruang iklan dan materi publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang iklan di Internet; penyediaan dan penyewaan
ruang iklan luar ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan, terutama di internet; penyediaan direktori informasi komersil
secara online melalui internet; penyediaan fasilitas pasar online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli dan penjual
barang dan jasa; penyediaan fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan informasi barang atau produk seperti gadget dan
elektronik untuk dapat diakses konsumen bertujuan untuk komersial; penyediaan informasi bisnis; penyediaan informasi bisnis
dan komersial dan semua layanan tersebut di atas disediakan online dari jaringan komputer global, internet atau komputer
database; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi bisnis terkait dengan pariwisata; penyediaan
informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis;
penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; penyediaan informasi di bidang manajemen
proyek; penyediaan informasi di bidang manajemen strategis; penyediaan informasi komersial; penyediaan informasi
komersial dari database online; penyediaan informasi komersial melalui Internet; penyediaan informasi komersial yang
berkaitan dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi komputer; penyediaan informasi konsumen untuk orang lain
tentang transportasi, perjalanan dan penginapan, yang tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan
informasi global; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis melalui
Internet; penyediaan informasi manajemen bisnis; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar, majalah atau buku
melalui Internet; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi penjualan; penyediaan informasi mengenai penjualan
dan urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan komersial; penyediaan
informasi mengenai penjualan produk; penyediaan informasi pada penjualan komoditi; penyediaan informasi penjualan, bisnis,
periklanan dan promosi melalui jaringan komputer global dan melalui internet; penyediaan informasi perdagangan komersial
dari database online; penyediaan informasi perdagangan luar negeri; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan
komersial; penyediaan informasi riset pasar; penyediaan informasi statistik bisnis; penyediaan informasi tentang dunia Kerja,
Bisnis melalui situs web; penyediaan informasi tentang penerbitan kupon diskon (termasuk kupon elektronik); penyediaan
informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan informasi terkait penjualan barang dagangan dan peringkat
penjualan; penyediaan informasi usaha pada penyediaan dari jasa; penyediaan informasi yang berhubungan dengan harga
dan penjual produk; penyediaan informasi yang berkaitan dengan studi pasar; penyediaan jasa konsultasi, informasi, dan
penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik; penyediaan jasa penelitian pasar dan informasi; penyediaan jasa penjualan
eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan jasa perbandingan harga online; penyediaan jasa
publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos
yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan
untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
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genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web internet yang
berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan
perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat
pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan konten teks,
data, gambar, audio, video, dan multimedia pra-rekaman yang dapat diunduh dengan biaya atau berlangganan pra-bayar,
melalui Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; penyediaan laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan
laporan pemasaran; penyediaan laporan usaha untuk orang lain terkait penjualan produk dan jasa orang lain; penyediaan
layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak; penyediaan layanan
riset dan informasi pasar; penyediaan pasar barang dan jasa secara daring bagi pembeli dan penjual; penyediaan pasar
daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang
dan jasa; penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan pasar
online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi; penyediaan pasar
online untuk pembeli dan penjual karbon dioksida dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi.;
penyediaan ruang di Internet untuk periklanan; penyediaan ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa; penyediaan ruang
iklan; penyediaan ruang iklan dalam majalah; penyediaan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
penyediaan ruang iklan di jaringan komputer global; penyediaan ruang iklan di majalah; penyediaan ruang iklan di majalah,
surat kabar dan majalah; penyediaan ruang iklan di media elektronik; penyediaan ruang iklan di surat kabar; penyediaan ruang
iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyediaan ruang iklan, waktu dan media, yaitu, penyewaan ruang iklan dan
waktu iklan di media komunikasi; penyediaan ruang pada halaman utama Internet untuk mengiklankan barang dan jasa;
penyediaan situs periklanan online yang dapat ditelusuri dan panduan informasi yang menampilkan barang-barang dan jasajasa dari vendor di bidang pernikahan melalui internet; penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari penjual dan kinerja pembeli dan penjual
(penilaian dan evaluasi usaha); penyediaan ulasan, penilaian, dan rekomendasi pengguna di hotel dan akomodasi sementara
lainnya untuk daftar keperluan komersil melalui situs web; penyediaan voucher-voucher belanja untuk kepentingan promosi;
penyeleksi barang-barang dan usaha memperoleh barang-barang untuk individu dan bisnis; penyelenggaraan acara untuk
tujuan komersial/promosi dan publisitas; penyelenggaraan analisis bisnis survei riset pemasaran; penyelenggaraan bisnis
dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan
komersial dan periklanan; penyelenggaraan pameran dan pameran dagang untuk keperluan bisnis dan promosi;
penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; penyelenggaraan riset
pasar; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian konsumen dan iklan; penyelenggaraan survei riset pemasaran;
penyelidikan bisnis, evaluasi, penilaian ahli, informasi dan penelitian; penyelidikan dan penyelidikan bisnis; penyelidikan,
pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan informasi mengenai sistem stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis
akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus; penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru; penyewaan
bahan publikasi dan pemasaran; penyewaan bahan publisitas; penyewaan karyawan; penyewaan materi pemasaran;
penyewaan materi publikasi; penyewaan mesin dan peralatan kantor; penyewaan mesin fotokopi; penyewaan mesin kantor;
penyewaan mesin penjual otomatis; penyewaan mesin tik dan mesin fotokopi; penyewaan mesin tik, mesin fotokopi dan
pengolah kata; penyewaan papan iklan; penyewaan papan iklan [papan iklan]; penyewaan papan iklan digital [papan iklan];
penyewaan peralatan kantor; penyewaan peralatan kantor di fasilitas kerja bersama; penyewaan peralatan publisitas;
penyewaan publikasi dan materi presentasi pemasaran; penyewaan ruang iklan; penyewaan ruang iklan dan materi iklan;
penyewaan ruang iklan di Internet; penyewaan ruang iklan di Internet untuk iklan pekerjaan; penyewaan ruang iklan di situs
web; penyewaan ruang iklan online; penyewaan ruang iklan pada media komunikasi; penyewaan tanda untuk tujuan iklan;
penyewaan waktu iklan di bioskop; penyewaan waktu iklan di media komunikasi; penyimpanan data dan pemrosesan data;
penyortiran surat, penanganan dan penerimaan [fungsi kantor]; penyusunan laporan keuangan; penyusunan materi publikasi;
peramalan ekonomi; perantara / grosir / eceran baterai sekunder litium; perantara bisnis dan layanan konsultasi di bidang
penjualan produk; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang dan penyediaan informasi yang berhubungan
dengannya; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang melalui Internet; perbandingan harga peringkat
akomodasi; perdagangan barang; perdagangan barang dan jasa yang terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain
yang disediakan melalui jaringan informasi komunikasi global, yakni, penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli
barang dan jasa; perdagangan batubara; perdagangan eceran komputer bekas; perdagangan mineral; perdagangan online;
perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan, kupon, kartu akumulasi poin, kartu manfaat diskon
untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perekrutan dan pengelolaan pedagang, anggota kartu poin untuk promosi
penjualan; perekrutan pegawai sementara; perekrutan personel maskapai; perekrutan personel penerbangan, staf darat teknis
dan staf darat non-teknis; perekrutan staf teknis; perekrutan tenaga kerja; perekrutan, perekrutan, penempatan, penempatan
staf dan layanan jejaring karier; perencanaan bisnis; perencanaan bisnis dan konsultasi kesinambungan bisnis; perencanaan
bisnis strategis; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi
rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; perencanaan dan
pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan komersial atau iklan; perencanaan manajemen bisnis;
perencanaan pertemuan bisnis; perencanaan perusahaan; perencanaan strategi pemasaran; perencanaan strategis bisnis;
perencanaan suksesi bisnis; perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan waktu periklanan dan
media; perencanaan, pengembangan dan implementasi strategi pemasaran; periklanan; periklanan barang dan jasa pihak lain
melalui jaringan komputer lokal dan global; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; periklanan dan pemasaran;
periklanan melalui gambar berjalan; periklanan melalui jaringan telepon seluler; periklanan melalui media cetak, media
elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; periklanan pemasaran langsung; periklanan situs
bisnis; periklanan, pemasaran dan mempromosikan barang dan jasa milik orang lain dengan cara menyediakan peralatan foto
dan video di acara-acara khusus; periklanan, pemasaran, riset pasar; perkerjaan pramuniaga yang berhubungan dengan
penjualan barang dari pihak lain melalui sistem on-line komputer; perkiraan dan analisis ekonomi; persewaan kios penjualan;
persewaan mesin tik; persiapan bahan publikasi; persiapan dan analisis laporan keuangan untuk bisnis; persiapan dan
penyediaan laporan pasar; persiapan dan penyusunan laporan dan informasi bisnis dan komersial; persiapan dan presentasi
tampilan audio visual untuk tujuan periklanan; persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; persiapan
dokumen yang berkaitan dengan perpajakan; persiapan evaluasi ahli dan laporan yang berkaitan dengan masalah bisnis;
persiapan iklan dan materi promosi dan pemasaran untuk orang lain; persiapan iklan khusus untuk orang lain; persiapan iklan
untuk orang lain; persiapan inventaris terkomputerisasi; persiapan kampanye iklan; persiapan laporan analisis pasar;
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persiapan laporan bisnis; persiapan laporan dan studi pasar; persiapan laporan komersial; persiapan laporan pajak; persiapan
laporan pajak penghasilan; persiapan laporan pemasaran; persiapan materi promosi dan merchandising untuk orang lain;
persiapan milis; persiapan pajak; persiapan pajak penghasilan; persiapan penggajian; persiapan presentasi audiovisual untuk
digunakan dalam iklan; persiapan resume untuk orang lain; persiapan slip upah; persiapan statistik bisnis; persiapan survei
bisnis; persiapan survei opini publik; persiapan survei pemasaran; persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan
untuk orang lain; pertanyaan bisnis; pertukaran tenaga kerja; perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial
antara para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana perniagaan (business); perwakilan, agen dan
mengatur iklan online di jaringan komputer; perwakilan, agen dan mengatur penyediaan ruang untuk iklan barang dan jasa;
pesanan pembelian secara on-line di bidang pengiriman makanan; positioning merek; posting tagihan; presentasi barang di
media komunikasi, untuk keperluan ritel; presentasi barang melalui media komunikasi untuk keperluan pengecer; presentasi
perusahaan dan barang serta layanan mereka di Internet; presentasi perusahaan di Internet dan media lainnya; presentasi
produk kepada publik; presentasi produk keuangan di media komunikasi, untuk keperluan ritel; presentasi semua jenis produk
dalam segala bentuk komunikasi untuk penjualan eceran; produksi bahan iklan; produksi dan distribusi iklan radio dan televisi;
produksi film iklan; produksi iklan; produksi iklan radio; produksi iklan radio dan televisi; produksi iklan televisi; produksi iklan
televisi, radio dan online; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; produksi infomersial; produksi materi iklan dan iklan;
produksi program teleshopping; program pemberian insentif berupa asuransi jiwa dan kesehatan untuk partisipan program
karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; promosi acara khusus; promosi acara pihak lain; promosi atas
undian berhadian, kompetisi-kompetisi dan insentif-insentif kepada para pelanggan; promosi bangunan komersial, termasuk
pusat perbelanjaan; promosi barang dan jasa dianggap sebagai sponsor untuk acara olahraga; promosi barang dan jasa
melalui sponsor acara hiburan; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga; promosi barang dan jasa melalui
sponsor acara olahraga internasional; promosi barang dan jasa pihak lain melalui internet; promosi barang dan jasa pihak lain
melalui jaringan komputer dan komunikasi; promosi barang dan jasa untuk orang lain dengan mendistribusikan kupon, melalui
skema kartu imbalan loyalitas, melalui program kartu diskon, melalui administrasi penjualan dan skema insentif promosi yang
melibatkan stempel perdagangan, dengan memberikan poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit, melalui acara promosi
, melalui distribusi bahan cetakan dan kontes promosi; promosi barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan
pusat perbelanjaan secara online dan komprehensif; promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk promosi dan iklan
dalam segala jenis dan bentuk; promosi jasa keuangan dan asuransi, atas nama pihak ketiga; promosi kepentingan komersial
profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi kepada para
anggotanya; promosi komersial untuk pihak ketiga; promosi kompetisi dan acara olahraga; promosi konser (untuk pihak lain);
promosi konser musik; promosi layanan asuransi, atas nama pihak ketiga; promosi layanan keuangan, atas nama pihak
ketiga; promosi penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi penjualan melalui program loyalitas pelanggan;
promosi penjualan menggunakan media audiovisual; promosi penjualan pada titik pembelian atau penjualan, untuk orang lain;
promosi penjualan untuk orang lain dengan menggunakan kartu pengguna istimewa; promosi penjualan untuk orang lain
melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; promosi penjualan untuk orang lain melalui skema stempel
perdagangan; promosi penjualan untuk pihak ketiga; promosi penjualan untuk pihak lain; promosi penjualan yang
berhubungan dengan kecantikan; promosi periklanan (sponsor); promosi persoalan-persoalan kesehatan, masyarakat dan
kelestarian lingkungan; promosi secara daring (online); promosi usaha; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online;
proses administrasi klaim asuransi; proses administrasi pesanan; proses administrasi pesanan pembelian; proses administrasi
pesanan pembelian yang dilakukan melalui telepon atau komputer; proses administrasi pesanan pembelian yang
terkomputerisasi; proses dan verifikasi data yang terkomputerisasi; providing information on the use of point cards; providing
information the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet websites; providing local products for the
purchase of overseas customers (opposite direct purchasing of domestic goods); provision of business data; proyek
manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi atas teks publisitas; publikasi bahan dan teks publikasi; publikasi
bahan publikasi; publikasi barang cetakan untuk keperluan periklanan dalam bentuk elektronik; publikasi elektronik dari barang
cetakan untuk keperluan periklanan; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan; publikasi materi publikasi online; publikasi
naskah publisitas/iklan; publisitas dan layanan pemasaran; publisitas dan layanan promosi penjualan; publisitas dan promosi
penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa
yang tersedia secara online; publisitas iklan industri dan komersial; publisitas, layanan promosi dan pemasaran yang berkaitan
dengan kendaraan; pusat perbelanjaan; radio, televisi, iklan daring (online); recruitment and management of trading stamp,
coupon, point accumulation type card franchise, member; registrasi kendaraan dan layanan pemindahan hak; rekayasa ulang
proses bisnis; rekrutmen dan manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan;
rekrutmen pegawai; rekrutmen personel manajemen tingkat tinggi; rekrutmen personel penerbangan; rekrutmen staf kantor;
rekrutmen staf lapangan bandara; rekrutmen staf pendukung kantor; relokasi karyawan; rencana karir; reproduksi dokumen;
riset atau analisis pemasaran; riset bisnis dan pemasaran; riset dan analisis pemasaran; riset dan penelitian pasar; riset dan
penelitian pemasaran; riset pasar; riset pasar dengan polling pendapat; riset pasar dilakukan dengan menggunakan basis data
komputer; riset pasar untuk tujuan periklanan; riset pemasaran dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan
kualitatif; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan; ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian
layanan hiburan; ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian pakaian; rujukan medis; rujukan pengacara; salah satu dari
layanan yang disebutkan di atas disediakan secara online dari basis data komputer, jaringan informasi dan / atau Internet;
saran akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan; saran akuntansi yang berkaitan dengan persiapan pajak; saran akuntansi
yang berkaitan dengan persiapan pengembalian pajak; saran bisnis yang berkaitan dengan pemasaran; saran bisnis yang
berkaitan dengan pemasaran strategis; saran bisnis yang berkaitan dengan periklanan; saran bisnis yang berkaitan dengan
waralaba; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba restoran; saran dan bantuan manajemen bisnis; saran dan informasi
bisnis; saran dan konsultasi bisnis; saran dan konsultasi bisnis terkait dengan waralaba; saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan persiapan pajak; saran untuk bisnis; saran yang berkaitan dengan manajemen dan organisasi bisnis; saran yang
berkaitan dengan persiapan pajak; segmentasi (pembagian) dan profilisasi data pasar; seleksi pegawai menggunakan tes
psikologi; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet; show
room (ruang pamer) penjualan mobil bekas; showroom penjualan kendaraan bermotor; sistemasi informasi ke dalam database
komputer; sistematisasi dan kompilasi informasi untuk digunakan dalam database; sistematisasi data dalam database pusat;
sistematisasi data ke dalam basis data komputer; sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; skema keanggotaan
termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota
dapat memperoleh barang dan jasa melalui layanan telepon dan / atau komputer online; skema keanggotaan, termasuk
skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon untuk tujuan pembuatan
konsep, pengkreasian, proses desain, pengembangan, penerapan, pengerjaan, pengaturan, promosi dan pengawasan;
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sponsor promosi acara atletik; sponsor promosi acara budaya; sponsor promosi acara gaya hidup; sponsor promosi acara
hiburan; sponsor promosi acara kuliner; sponsor promosi acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; sponsor
promosi acara pelatihan kebugaran; sponsor promosi acara penggalangan dana amal; sponsor promosi balap mobil; sponsor
promosi balapan mobil; sponsor promosi balapan sepeda; sponsor promosi dari pembalap mobil; sponsor promosi klinik dan
lokakarya tenis; sponsor promosi organisasi yang mempromosikan pengelolaan dan pelestarian lingkungan; sponsor promosi
pameran seni; sponsor promosi pertandingan tinju; sponsor promosi ras berkuda; sponsor promosi ras katamaran; sponsor
promosi taman hiburan; sponsor promosi turnamen bowling; sponsor promosi turnamen golf kejuaraan; stan penjualan kuekue; stan penjualan makanan ringan; stan penjualan minuman; stan penjualan roti-roti; steno; strategi media sosial dan
konsultasi pemasaran; strategi pemasaran interaktif; strategi pemasaran konten; studi bisnis dan pemasaran; studi jajak
pendapat pasar; studi kelayakan bisnis; studi kelayakan ekonomi; studi kelayakan komersial; studi pasar; studi pasar tentang
kebiasaan penggunaan Internet dan loyalitas pelanggan; studi pasar terkait dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras
logam; studi pasar untuk tujuan periklanan; studi pemasaran; studi penelitian pasar; sumber daya manusia; supermarket;
supermarket peralatan dan perlengkapan pertukangan; supplier; survei opini publik; survei pasar; survei pasar, analisis dan
penelitian; survei pasar, analisis dan studi; survey bisnis dan pasar; tagihan medis; tagihan telepon; tata buku; tax-free shops
of cosmetics and medicine; tes psikologis untuk pemilihan personil; toko; toko alat kesehatan; toko bangunan; toko busana
muslim; toko eceran; toko eceran bahan bangunan; toko elektronik; toko grosir; toko grosir online dan layanan toko ritel online
yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko hijab; toko mebel, furniture, perabot rumah, perabot kantor, barang pecah belah,
teko gelas, piring, mangkok, kursi, karya seni dari kayu, lilin, plastik, tirai manik-manik untuk hiasan, tempat tidur,
perlengkapan tempat tidur bukan dari logam, bangku, kursi-kursi, papan peragaan, bantal, lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu
atau plastik, lemari berlaci, gantungan jas, bantal-bantal, meja tulis, meja makan, pintu-pintu, meja gambar, meja rias, kursi
malas, perlengkapan perabotan bukan dari logam, kotak perhiasaan, kotak surat, rak-rak, rak tempat majalah, rak buku, kasurkasur, cermin, meja, tempat payung; toko online; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.; toko online dan
offline untuk barang-barang selam; toko penjualan alat-alat rumah tangga; toko penjualan barang elektronik baik secara online
ataupun secara langsung; toko peralatan dan perlengkapan pertukangan; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko
retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi; toko ritel online dalam bidang
pakaian; toko roti; toko seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang tekstil; toko spareparts
dan akesoris kendaraan; toko swalayan; toko yang menjual botol-botol minuman; toko yang menjual emas dengan kadar
kemurnian 99.99; toko yang menjual minuman; toko yang menjual perhiasan; toko yang menjual perhiasan emas; toko-toko;
toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan
barang-barang terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin
pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan
melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi
bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan
saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat
makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi
listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih
perlengkapan dan peralatan kopi; transaksi komersial secara online; transaksi komersial yang dapat dilakukan melalui aplikasi
program komputer; transaksi komersial yang dapat dilakukan secara daring (online); transkripsi; transkripsi komunikasi [fungsi
kantor]; transkripsi komunikasi yang direkam; transkripsi pesan; transkripsi stenografis; wawancara untuk riset pasar kualitatif;
wawancara untuk tujuan riset pasar===
===Administrasi dana pensiun; Administrasi reksa dana; Administrasi urusan keuangan; Agen asuransi; Analisis data
keuangan; Analisis kebutuhan asuransi dan keuangan pelanggan dan saran mengenai produk asuransi dan produk keuangan
untuk memenuhi kebutuhan tersebut.; Analisis keuangan; Arisan; Asuransi; Asuransi jiwa; Asuransi kecacatan tetap; Asuransi
pencurian; Asuransi pencurian rumah; Asuransi pendapatan rawat inap mendadak; Asuransi penggantian biaya medis
mendadak; Asuransi perampokan di taksi atau kendaraan pribadi (mobil & motor); Asuransi rawat inap; Asuransi tunjangan
kematian karena kecelakaan; Bank internet; Bantuan pengiriman uang secara elektronik; Bantuan, saran dan konsultasi untuk
pengorgaisasian; Broker obligasi, sekuritas, komoditas dan tabungan berjangka; Evaluasi keuangan; Fasilitas pembiayaan
dan permodalan; Fidusia; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang
bergerak di bidang CSR & Humanitarian; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan
mitra bisnis yang bergerak di bidang Industri Agribisnis; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis
perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang Industri Emas dan Logam Mulia; Investasi dan mengatur penyaluran
keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang Industri Pembangkit Listrik (Power Plant)
Energi Baru dan Terbarukan; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis
yang bergerak di bidang Industri Pengolahan Air; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis
perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang Industri Perhotelan, Resort & Pariwisata; Investasi dan mengatur
penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang Industri Pertambangan dan
Mineral; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di
bidang industri IT dan Telekomunikasi; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan
mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Kawasan Industri dan Manufaktur (Manufacturing); Investasi dan mengatur
penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Kawasan Kota
Mandiri; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di
bidang industri Kontraktor dan Pemasok (Supplier); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis
perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Maritim; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk
Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Media dan Penyiaran (Broadcasting); Investasi
dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Pasar
Moderen; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di
bidang industri Pendidikan; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis
yang bergerak di bidang industri Perbankan dan Sekuritas (Banking & Securities); Investasi dan mengatur penyaluran
keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Properti (Real Property); Investasi
dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Rumah
Sakit, Program Kesehatan dan Farmasi;; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan
mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Transportasi darat, laut dan udara; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan
untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri minyak dan gas (Oil & Gas) hulu hilir;
Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang
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konsultan jasa dan produk; Investasi properti; Jaminan pertanggungjawaban dan penerimaan tagihan; Jasa Kredit Online;
Jasa Pembiayaan Keuangan; Jasa administrasi dan agen dalam bidang asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan, cacat dan
perawatan jangka panjang; Jasa administrasi keuangan; Jasa advis dibidang perencanaan pensiun, jasa advis dibidang
investasi; Jasa advis terkait investasi dalam real estate, aset terkait real estate, hutang terkait real estate dan sekuritas yang
didukung oleh real estate, aset terkait real estate atau utang terkait real estate; Jasa agen asuransi; Jasa agen untuk
pertukaran mata uang; Jasa aktuaria asuransi; Jasa aktuaria reasuransi; Jasa akuisisi dan manajemen tanah dan bangunan
pemukiman yang berkaitan dengan pusat data; Jasa akuisisi dan manejemen properti; Jasa analisa asuransi; Jasa asuransi
garansi khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan
pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Jasa asuransi
kerugian; Jasa asuransi khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik
dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.;
Jasa asuransi secara online; Jasa asuransi yang berkaitan dengan layanan dan perbaikan peralatan khusus terkait dengan
rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok
elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Jasa barang berharga; Jasa broker saham dan
sekuritas, perdagangan dan distribusi; Jasa broker, informasi, dan konsultasi asuransi; Jasa debit dan kredit rekening
keuangan; Jasa deposito; Jasa dompet elektronik (jasa pembayaran); Jasa evaluasi kredit; Jasa garansi jaminan gratis
mengunduh aplikasi ; Jasa garansi jaminan gratis upgrade OS telepon dan tablet selama 1 tahun; Jasa garansi jaminan
kepastian waktu pengerjaan servis bergaransi; Jasa garansi jaminan kerusakan diakibatkan terjatuh dan terkena cairan untuk
produk - produk elektronik; Jasa garansi untuk : komputer, PDA dan laptop; Jasa garansi untuk perangkat telepon seluler;
Jasa garansi untuk semua produk elektronik; Jasa informasi keuangan dan layanan manajemen yang berkaitan dengan
asuransi; Jasa informasi keuangan untuk pembelian kendaraan; Jasa informasi reasuransi; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi berkaitan dengan jasa investasi; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan
sponsor keuangan; Jasa investasi keuangan dan investasi modal; Jasa kartu kredit dan terminal pemrosesan transaksi
menggunakan teknologi komunikasi jarak dekat (NFC); Jasa keuangan yaitu, jasa asuransi; Jasa keuangan yang berkaitan
dengan lotere; Jasa keuangan, yaitu, jasa makelar/pedagang pada bursa sekuritas; Jasa keuangan, yaitu, penyediaan mata
uang virtual permainan komputer; Jasa konsultasi dan saran investasi; Jasa konsultasi investasi dan manajemen portofolio,
jasa konsultasi keuangan dibidang perencanaan keuangan; Jasa layanan simpan pinjam, agregator, kredit simpan pinjam,
jasa pinjaman lunak.; Jasa makelar/pedagang dalam bidang sekuritas, saham, saham (stocks), dan option dan produk turunan
lainnya; Jasa manajemen asuransi; Jasa manajemen dan valuasi real estat; Jasa manajemen kekayaan, yaitu perbankan
investasi, investasi keuangan di bidang sekuritas, investasi keuangan di bidang reksa dana, investasi keuangan di bidang
komoditas, dan penempatan keuangan dana ekuitas swasta untuk orang lain, dan penempatan keuangan swasta sekuritas
dan turunannya untuk orang lain; Jasa manajemen keuangan; Jasa memfasilitasi donasi produk makanan oleh konsumen
untuk organisasi nirlaba melalui penjualan eceran langsung; Jasa meningkatkan modal ekuitas untuk orang lain; Jasa
nominee; Jasa pembayaran dana pensiun; Jasa pembayaran elektronik yang dilakukan melalui jaringan komunikasi global;
Jasa pembayaran elektronik, yaitu, memungkinkan pemrosesan dan transmisi elektronik atas transfer dana elektronik dan
pembayaran melalui ACH, kartu kredit, kartu debit, kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek
elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak dan online; Jasa pembayaran kompensasi (untuk pihak lain); Jasa
pembayaran piutang; Jasa pembayaran tagihan, transaksi elektronik kredit dan debit, transfer dana elektronik, pembayaran
tunai, penggantian uang tunai yang diberikan dengan kartu kredit dan kartu debit, transaksi tunai elektronik, jasa pemrosesan
pembayaran, jasa otentikasi dan verifikasi transaksi; Jasa pembiayaan kepada masyarakat kecil (Lembaga Keuangan Mikro);
Jasa pembuatan perjanjian surat kuasa jual (listing) berganda lahan yasan/realestat; Jasa pemrosesan pembayaran
penggantian; Jasa penasehat keuangan; Jasa penasihat investasi dan manajemen investasi; Jasa penasihat yang
berhubungan dengan real estat; Jasa pencairan dana; Jasa pencatatan saham (listing) dan kutipan bursa efek/saham; Jasa
pendermaan dan program tanggung jawab sosial perusahaan sehubungan dengan kesadaran dan mempromosikan gaya
hidup sehat dan aktif; Jasa pendeteksi penipuan aplikasi kredit; Jasa penempatan dan penanaman modal pribadi; Jasa
penerbitan cek perjalanan; Jasa pengambilan simpanan; Jasa pengelolaan aset pribadi; Jasa pengelolaan dana investasi dan
administrasi; Jasa penilaian di bidang klaim asuransi kesehatan, cacat, kecelakaan, jiwa dan kesehatan; Jasa penilaian kredit;
Jasa penilaian resiko keuangan; Jasa penilaian risiko kredit; Jasa penjaminan; Jasa penjaminan emisi reasuransi; Jasa
pensiunan; Jasa penukaran mata uang asing berbasis tunai yang disediakan secara online dan / atau melalui lokasi fisik; Jasa
penukaran mata uang melalui jaringan komunikasi global; Jasa penyaluran dana amal; Jasa penyaringan kredit; Jasa
penyediaan informasi bursa efek/saham secara daring (online) dari database komputer atau Internet; Jasa penyediaan
investasi dan perdagangan efek/surat berhargai untuk pihak lain melalui Internet; Jasa penyediaan perdagangan efek/surat
berharga melalui Internet; Jasa penyediaan real eastate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk
jasa yang berkaitan seperti agen dan makelar properti, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan
properti; Jasa penyediaan real estate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang
berkaitan seperti agen dan makelar property, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan property;
Jasa penyediaan transaksi komersial yang aman; Jasa penyediaan, pengaturan dan pengelolaan program tunjangan dan
rencana investasi kelompok dan individu serta dana investasi, termasuk rencana pensiun, rencana tabungan pensiun, rencana
pendapatan pensiun, dana terpisah, rencana tabungan terdaftar dan tidak terdaftar; Jasa penyelenggaraan kelompok/arisan;
Jasa penyewaan toko; Jasa penyewaan, pengelolaan lahan, dan penjualan properti; Jasa perbankan; Jasa perdagangan
emas melalui aplikasi jual beli virtual; Jasa perdagangan perak dan emas; Jasa perencanaan keuangan dan manajemen
keuangan; Jasa pertukaran bagi waktu (timeshare) real estate; Jasa pertukaran moneter dan transfer mata uang; Jasa
perusahaan penjaminan (trust company services); Jasa peyimpanan dan perdagangan berbagai logam mulia; Jasa pialang
reasuransi; Jasa pinjaman grosir/borongan; Jasa real estat, yaitu, pengembangan, penyewaan, pengelolaan, peminjaman, dan
perantara apartemen, kondominium, properti bagi waktu (timeshare), properti perumahan, properti liburan, dan fasilitas serta
kelengkapan terkait real estat; Jasa real estat, yaitu, penjualan, pengoperasian, pemeliharaan, penyewaan, sewa dan
manajemen properti perumahan; Jasa reasuransi; Jasa sekuritas keuangan dan perdagangan komoditas untuk orang lain;
Jasa simpanan dan pensiun, yaitu opsi saham dan jasa penilaian pensiun, jasa dana pensiun, layanan anuitas, dan jasa
manajemen keuangan dana pensiun; Jasa transaksi keuangan, yaitu, penyediaan transaksi komersial yang aman dan pilihan
pembayaran menggunakan suatu alat bergerak pada titik penjualan; Jasa transaksi monitari; Jasa urun dana; Jasa valuasi
bisnis; Jasa verifikasi cek; Jasa-jasa advis dibidang perencanaan pensiun; Jasa-jasa investasi dan pembiayaan, termasuk
namun tidak terbatas kepada jasa-jasa modal ventura, untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) pembelipembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Jasa-jasa keuangan serta laporan keuangan terkait, secara
online maupun offline; Jasa-jasa keuangan serta pelaporan keuangan terkait, secara online maupun offline
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jasa pinjaman lunak; Jasa-jasa konsultasi yang berkaitan dengan manajemen uang.; Jasa-jasa pemberian hadiah berdasarkan
nilai (point reward); Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk
perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; Jasa-jasa perencanaan saham; Jasa-jasa perencanaan terkait asuransi
jiwa; Jejaring sosial untuk arisan berbasis internet; Jual beli rumah apartemen; Kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar, kartu
hadiah, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran layanan pemrosesan transaksi elektronik; Kliring dan rekonsiliasi
transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global; Koleksi amal; Koleksi sumbangan amal untuk orang
lain; Konsinyasi pengumpulan pembayaran untuk barang dan jasa; Konsultasi investasi komoditas; Konsultasi keuangan yang
berkaitan dengan asuransi infomasi keuangan, peminjman dengan jaminan, penukaran uang; Konsultasi penanaman modal;
Koperasi simpan pinjam; Layanan Gadai; Layanan Pembayaran Seluler dan Internet; Layanan administrasi pembayaran
melalui jaringan komunikasi global; Layanan amal, yaitu, menyediakan dukungan keuangan kepada organisasi dan program
yang mempromosikan kesehatan, nutrisi, dan olahraga; Layanan asuransi (khususnya, asuransi kecelakaan pribadi, asuransi
kecacatan total dan sementara , asuransi kecacatan permanen , dan asuransi kematian karena kecelakaan ); Layanan
asuransi unit; Layanan bank yang disediakan untuk pembayaran tagihan melalui telepon; Layanan faktur diskon; Layanan
informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan keuangan melalui jaringan komunikasi global, layanan
moneter melalui jaringan komunikasi global, layanan transaksi elektronik keuangan melalui jaringan komunikasi global, kliring
dan rekonsiliasi transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global, layanan administrasi pembayaran
melalui jaringan komunikasi global, layanan valuta asing elektronik, layanan perantara keuangan, menyediakan layanan untuk
melakukan pembayaran pada kartu prabayar melalui jaringan komunikasi global, menyediakan layanan untuk melakukan
pembayaran pada kartu prabayar di gerai toko, layanan keuangan untuk memungkinkan transfer dana dan pembelian barang
dan jasa yang ditawarkan oleh orang lain, semua disediakan melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang
disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang
disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik untuk transfer dana secara elektronik dan nirkabel, kartu
kredit dan debit dan transaksi cek elektronik semua melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan, manajemen resiko
keuangan, perencanaan keuangan, manajemen keuangan, layanan investasi keuangan, analisis data keuangan, konsultasi
keuangan, manajemen asset keuangan, layanan nasehat keuangan yang berkaitan dengan perpajakan, menyediakan
informasi keuangan, layanan transaksi keuangan, layanan konsultasi strategi keuangan, layanan keuangan yang berkaitan
dengan penyediaan dan penataan modal, layanan keuangan yang berkaitan dengan manajemen keuangan, manajemen
keuangan, mengatur hipotek dan pinjaman, layanan kredit dan pinjaman, konsultasi keuangan yang berkaitan dengan
pinjaman, layanan pembiayaan dan pinjaman, angsuran pinjaman, jasa pinjaman [pembiayaan], pinjaman terhadap
keamanan, pinjaman hipotek, layanan pinjaman pribadi, penyediaan pinjaman komersial, penyediaan pinjaman konsumen,
penyediaan pinjaman industri, penyediaan fasilitas pinjaman dan kredit, pinjaman bergulir, pinjaman sindikasi, asuransi,
administrasi asuransi, nasehat asuransi, broker asuransi, konsultasi asuransi, layanan manajemen asuransi, layanan
reasuransi, perbankan, layanan perbankan elektronik, perbankan elektronik melalui jaringan komputer global [internet
banking], perbankan investasi, perbankan pedagang; perbankan on-line, layanan perbankan pribadi, perbankan swasta,
perbankan telepon, layanan perbankan yang berkaitan dengan setoran uang, layanan rekening bank, memproses
pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik, layanan pembayaran elektronik,
layanan pemrosesan pembayaran, layanan dompet elektronik (layanan pembayaran), memfasilitasi pembayaran elektronik
melalui perangkat lunak, layanan uang elektronik, layanan pembayaran tagihan, peningkatan modal untuk akuisisi dan merger
bisnis; Layanan investasi dan tabungan; Layanan jejaring sosial untuk arisan secara online yang dapat diakses melalui
aplikasi seluler yang dapat diunduh; Layanan kartu debit dan layanan kartu tagihan; Layanan kartu jaminan cek (sebagai alat
pembayaran); Layanan kartu kredit, kartu biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu pembayaran dan kartu debit; Layanan
kartu prabayar, kartu hadiah prabayar, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran.; Layanan keuangan melalui jaringan
komunikasi global; Layanan keuangan untuk memungkinkan transfer dana dan pembelian barang dan jasa yang ditawarkan
oleh orang lain, semua disediakan melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan yang disediakan dengan
menggunakan otentikasi pengguna elektronik melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan yang disediakan dengan
menggunakan otentikasi pengguna elektronik untuk transfer dana secara elektronik dan nirkabel, kartu kredit dan debit dan
transaksi cek elektronik semua melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan, perbankan dan kredit; Layanan
keuangan, yaitu, pendanaan dan investasi modal dalam proyek pengurangan emisi; Layanan konsultasi strategi keuangan;
Layanan konsultasi terkait dengan tabungan berjangka; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan layanan pinjaman;
Layanan konsultasi, yaitu, menyediakan jasa penasihat mengenai risiko keuangan dan masalah asuransi yang berkaitan
dengan transportasi, penanganan, dan pergudangan barang; Layanan kredit; Layanan manajemen investasi dan keuangan;
Layanan manajemen real estat untuk pihak lain; Layanan pembuatan pasar; Layanan pemrosesan pembayaran, seperti kartu
debit, kartu kredit, kartu prabayar, kartu hadiah, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran layanan pemrosesan
transaksi; Layanan pemrosesan transaksi terminal; Layanan pemrosesan transakti kartu kredit dan kartu debit; Layanan
penagihan pembayaran; Layanan pendaftaran kartu kredit, kartu biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu debit, kartu
pembayaran, kartu keuangan dan kartu pembelian; Layanan pengeluaran uang tunai; Layanan pengiriman uang; Layanan
pengumpulan dividen; Layanan penilaian surat berharga; Layanan penjaminan; Layanan penjaminan saham; Layanan
penyediaan keuangan, penukaran uang dan pengiriman uang; Layanan perantara keuangan; Layanan perbankan dan
asuransi; Layanan perbankan disediakan on-line dari basis data komputer atau internet; Layanan perbankan pribadi; Layanan
perencanaan ekuitas personal; Layanan pertukaran dan perdagangan cryptocurrency; Layanan pertukaran uang elektronik;
Layanan pialang investasi keuangan untuk menjual dana investasi, reksa dana, dana yang dikumpulkan (pooled funds), dana
lindung nilai (hedge funds), produk wrap account, dana terpisah, dan produk investasi berbasis sekuritas oleh pialang, dealer
dan penasihat keuangan; Layanan pinjaman; Layanan pinjaman pribadi; Layanan real estat yang berkaitan dengan penjualan,
pembelian dan penyewaan real estat, apartemen dan tempat tinggal; Layanan rekening bank; Layanan saran dan konsultasi
yang berkaitan dengan asuransi dan keuangan; Layanan terintegrasi untuk dompet elektronik bergerak dan pembayaran
bergerak; Layanan transaksi elektronik keuangan melalui jaringan komunikasi global; Layanan transaksi pertukaran mata uang
digital untuk yang setara dengan uang elektronik yang memiliki nilai tertentu dan dapat dipindahkan; Layanan transfer mata
uang virtual; Layanan transfer mata uang virtual elektronik; Layanan uang elektronik; Layanan valuta asing elektronik;
Layanan-layanan modal ventura, yaitu memberikan pembiayaan kepada wirausaha-wairausaha dan perusahaan-perusahaan
yang sedang dan baru berkembang; Layanan-layanan yang berkaitan di bidang perbaikan, jasa pemasangan dan pembelian
dan penjualan mobil baru dan bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan
suku cadang terkait.; Layanan kedermawanan mengenai sumbangan moneter; Lembaga kliring uang; Manajemen Kartu
Prabayar; Manajemen apartemen; Manajemen bangunan; Manajemen department store; Manajemen gedung; Manajemen
kondominium; Manajemen mata uang virtual mengenai layanan penukaran mata uan virtual; Manajemen pasar; Manajemen
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tempat tinggal; Manajemen uang, seperti memfasilitasi pemindahan yang setara dengan uang elektronik; Memberikan
informasi di bidang jasa asuransi dan keuangan melalui situs web, blog dan situs sosial media; Memberikan informasi
investasi; Memberikan informasi tentang asuransi; Memfasilitasi pembayaran elektronik melalui perangkat lunak; Mengatur
keuangan untuk film, pertunjukkan televisi, produksi film; Mengorganisir dan mensponsori program penghargaan insentif dan
kontes untuk pengembang perangkat lunak; Menyediakan informasi secara daring untuk pedagang terkait dengan panduan
dan biaya untuk penerimaan kartu kredit; Menyediakan jasa pembayaran dan keuangan, yaitu, jasa kartu kredit dan debit, jasa
penerbitan kartu kredit dan lines of credit, pemrosesan dan pengiriman tagihan dan pembayarannya, layanan pembayaran
tagihan dengan pengiriman pembayaran yang dijamin, pialang dana pasar uang, semua dilakukan melalui jaringan
komunikasi; Menyediakan jasa yang terkait dengan penilaian kredit dan kartu skor kredit; Menyediakan layanan pemrosesan
transaksi mata uang virtual untuk orang lain; Menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar di gerai
toko; Menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar melalui jaringan komunikasi global;
Menyediakan portal internet mandiri berbasis web yang menampilkan teknologi yang memungkinan broker/pialang asuransi
untuk memberikan penawaran asuransi, pengikatan polis asuransi, dan menghasilkan dokumen polis asuransi; Menyewakan
ruang bisnis untuk orang lain; Nasehat asuransi; Operasi dan manajemen pasar swalayan; Pelaksanaan studi keuangan dan
penyiapan laporan keuangan; Pembagian waktu real estat; Pembelian dan penjualan mata uang; Pemberian informasi yang
berkaitan dengan keuangan; Pembiayaan komoditas; Pembiayaan modal ventura; Peminjaman, penyewaan dan sewa guna
properti; Pemrosesan elektronik dan transmisi data pembayaran tagihan untuk pengguna jaringan komputer dan komunikasi;
Pemrosesan pembayaran mata uang virtual; Penasihat investasi; Pendanaan dalam bentuk atau model arisan; Penelitian
yang berkaitan dengan real estat perumahan dan komersial; Penelusuran, penilaian dan konsultasi fiskal; Penerbitan Kupon
Elektronik Komersial melalui Smartphone; Penerbitan kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar, kartu hadiah prabayar, kartu
dengan deposit uang dan kartu pembayaran; Penerbitan kupon, kode diskon dan poin untuk program loyalitas pelanggan;
Penerbitan mata uang permainan komputer dan permainan video; Penerbitan tanda nilai terkait skema bonus dan loyalitas
dan penyediaan informasi keuangan; Penerbitan tanda nilai terkait skema bonus dan loyalitas; Penerimaan deposito [termasuk
penerbitan obligasi pengganti] dan penerimaan deposito cicilan interval tetap; Pengaturan dan pengelolaan sewa guna dan
penyewaan; Pengelolaan rumah/ apartemen; Pengesahan cek; Penggalangan dana amal untuk organisasi dan program yang
mempromosikan kesehatan, nutrisi dan olahraga; Pengganti layanan pembayaran elektronik; Penggantian dana untuk barangbarang yang disengketakan di bidang pembelian pembayaran elektronik; Pengguna skema insentif terkait dengan
penggunaan kartu kredit, kartu biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu debit, kartu pembayaran, kartu keuangan dan kartu
pembelian; Pengumpulan dana untuk amal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang melibatkan customer untuk turut
menyumbang makanan hewan; Pengumpulan dana untuk amal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang melibatkan
konsumen; Penilaian dan penaksiran keuangan properti; Penilaian keuangan (asuransi, perbankan, tanah dan bangunan
pemukiman); Penilaian kredit dan jasa penyaringan kredit; Penilaian real estat; Penilaian untuk tujuan asuransi; Penjualan
Gedung; Penyedia keuangan; Penyediaan Informasi di bidang Pembiayaan melalui Dompet Elektronik; Penyediaan garansi
untuk barang-barang yang diproduksi oleh pihak lain, yaitu telepon nirkabel, perangkat komputasi nirkabel dan perangkat
komunikasi, dan perangkat dan peralatan yang terhubung dengan jaringan; Penyediaan informasi mengenai akuisisi dan
transfer klaim moneter; Penyediaan informasi mengenai jaminan pertanggungjawaban dan penerimaan tagihan; Penyediaan
informasi mengenai jasa pinjaman efek/surat berharga; Penyediaan informasi mengenai layanan bimbingan keuangan;
Penyediaan informasi mengenai penerimaan deposit (termasuk penerbitan obligasi pengganti) dan penerimaan deposit cicilan
interval tetap; Penyediaan informasi mengenai pengumpulan dana amal; Penyediaan informasi mengenai penilaian mobil
bekas; Penyediaan informasi pajak (layanan keuangan); Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pemrosesan
pembayaran kartu
kredit; Penyediaan jaminan untuk pinjaman; Penyediaan jasa agen escrow, agen pembayaran, dan makelar-pedagang kepada
penerbit dari sekuritas investasi dan investor pribadi dan pemegang saham; Penyediaan jasa informasi di bidang ekonomi,
keuangan, moneter dan informasi bursa efek, informasi perdagangan mata uang; Penyediaan jasa informasi keuangan;
Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, layanan
reasuransi, penyedia layanan garansi (untuk hal elektronik atau lainnya), layanan aktuaria, informasi asuransi, informasi
garansi, jasa penjaminan asuransi, layanan konsultasi dan informasi terkait investasi, asuransi dan keuangan, Layanan
konsultasi dan informasi terkait garansi, Manajemen administrasi, investasi dan keuangan dan layanan broker terkait asuransi
dan reasuransi, administrasi rencana asuransi dan klaim asuransi, layanan konsultasi terkait asuransi, analisis informasi
asuransi, penilaian untuk tujuan asuransi, jasa evaluasi keuangan yang berkaitan dengan asuransi, riset asuransi, klaim
asuransi, administrasi dan layanan penilaian, klaim garansi, administrasi dan layanan penilaian, penyedia informasi terkait
asuransi terhadap kehilangan properti dan asuransi hidup, estimasi risiko asuransi, kehilangan dan kewajiban, penyedia
portal akun konsumen dalam jaringan situs internet untuk mendapatkan informasi di bidang asuransi, risiko permesinan,
kendali kerugian, pencegah kerugian, manajemen risiko,dan analisis kehilangan, layanan pengumpulan dan pencocokan
pemimpin asuransi, yaitu, mencocokan permintaan konsumen dengan harga polis asuransi yang dikumpulkan melalui internet
untuk mengkualifikasi broker asuransi, agen, dan agensi yang menarik permintaan tersebut, jasa keuangan, layanan
konsultasi investasi, layanan manajemen investasi, broker, layanan investasi modal, layanan manajemen modal, analisa
keuangan, evaluasi keuangan [asuransi, perbankan, real estat], informasi keuangan, penyedia informasi terkait broker
keuangan melalui media elektronik, manajemen keuangan, perencanaan keuangan, analisis investasi, layanan alokasi
portofolio, penyedia informasi terkait rencana keuangan, analisis investasi, alokasi portofolio dan rekomendasi untuk memilih
instrumen keuangan, konsultasi keuangan dan layanan konsultasi (melalui media elektronik atau sebaliknya), layanan
pembiayaan, penilaian keuangan, investasi dana, layanan agen pemulihan hutang, penyedia situs web, blog, dan situs sosial
media yang menyediakan informasi di bidang keuangan dan asuransi, pengumpulan informasi keuangan, data, statistik, dan
indeks, Layanan garansi dan perpanjangan garansi, analisa risiko, penilaian, evaluasi dan layanan manajemen (keuangan),
manajemen kerugian keuangan, layanan pembayaran tagihan, layanan pembayaran elektronik, layanan pinjaman angsuran,
pembiayaan sewa-beli, konsultasi, layanan penasihat; Penyediaan layanan antara lain keuangan, penilaian, asuransi,
pinjaman, dan urusan moneter; Penyediaan modal investasi; Penyediaan penukaran keuangan untuk perdagangan sekuritas,
saham, saham (stocks), dan option dan produk turunan lainnya; Penyediaan pinjaman industri; Penyediaan pinjaman
komersial; Penyediaan pinjaman konsumen; Penyelenggaraan hadiah; Penyelesaian pembayaran dan pemrosesan
pembayaran atas nama pengguna mata uang virtual elektronik; Penyewaan apartemen, kondominium, vila, dan kabin;
Penyewaan kantor virtual; Penyewaan ruang pertemuan; Penyewaan ruang untuk pusat data; Penyewaan ruangan luas untuk
berbagai fungsi; Penyewaan ruangan serba guna; Penyimpanan dan perdagangan emas; Perantara karbon dioksida dan
kredit emisi gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi atas nama produsen pengganti kerugian.; Perantara kredit
gas rumah kaca; Perantara pengganti kerugian gas rumah kaca; Perbankan digital; Perbankan mobile; Perbankan online;
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Perdagangan instrumen keuangan, yaitu perdagangan komoditas, perdagangan mata uang, perdagangan saham dan obligasi,
dan reksa dana; Perencanaan keuangan, analisa keuangan, manajemen dan asistensi pengorganisasian, saran dan
konsultasi; Pertanggungan asuransi jaminan; Pertanggungan asuransi kecelakaan; Pertukaran keuangan mata uang virtual;
Pertukaran komoditas, emas, perdagangan, moneter dan sekuritas; Pertukaran real estat serta properti liburan, layanan
manajemen dan penyewaan, layanan pembagian waktu real estat untuk liburan; Pialang Pembayaran melalui Seluler dan
Internet; Pialang saham; Pialang untuk proyek usaha patungan; Pinjaman hipotek; Pinjaman sindikasi; Program hadiah
langsung; Rekonsiliasi transaksi keuangan; Rencana asuransi jiwa dan kesehatan yang mempromosikan kesehatan dan
kebugaran dengan memberi penghargaan kepada pelanggan yang aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan dengan
diskon premi asuransi; Saran keuangan dan layanan konsultasi; Sewa ruang pusat perbelanjaan; Sewa-guna real estate, jasa
manajemen real estat, jasa investasi real estat, layanan hipotek; Sponsor keuangan organisasi dan program yang
mempromosikan kesehatan, nutrisi dan olahraga; Sponsor keuangan program pengganti kerugian karbon; Survei keuangan;
Survei real estat; Transaksi pembayaran elektronik dengan memindai kode QR atau kode batang (Barcode); Transfer dana
electronik melalui jaringan komunikasi global; Transfer dana untuk pembelian barang, melalui jaringan komunikasi elektronik;
Valuasi dalam bidang real estate; administrasi asuransi; administrasi keuangan dari rencana tunjangan perawatan kesehatan;
administrasi klaim asuransi; administrasi penyesuaian klaim asuransi; agen akomodasi dan agen untuk pemulihan hutang;
agen asuransi dan broker; agen asuransi dan layanan broker; agen atau pialang untuk pembelian atau penjualan tanah; agen
atau pialang untuk pembelian dan penjualan bangunan; agen broker efek; agen penagih utang; agen penyewaan (letting),
rental dan sewa akomodasi (real estat); agen perumahan; agen pialang opsi sekuritas; agen real estat dan layanan pialang;
agen untuk asuransi non-jiwa; agen untuk berlangganan obligasi; agen untuk broker berjangka efek pasar luar negeri; agen
untuk broker berjangka indeks efek; agen untuk mengumpulkan pembayaran utilitas gas atau daya listrik; agen untuk
perdagangan berjangka efek pasar luar negeri; agen untuk perdagangan berjangka komoditas; agen untuk perdagangan efek;
agen untuk perdagangan opsi sekuritas; agensi untuk perdagangan berjangka indeks efek; agent tanah dan bangunan
pemukiman; akuisisi dan transfer klaim moneter; akuisisi pinjaman hipotek; akuisisi real estat untuk orang lain; akusisi lahan;
analisis dan konsultasi keuangan; analisis investasi; analisis investasi keuangan dan penelitian saham; analisis keuangan dan
layanan informasi; analisis keuangan dan layanan penelitian; analisis keuangan dan persiapan laporan yang berkaitan
dengannya; analisis keuangan yang berkaitan dengan real estat; analisis pasar keuangan dan persiapan laporan yang
berkaitan dengannya; analisis, penilaian dan proyeksi risiko pasar keuangan dan investasi; anjak ekspor; asset management
services financial exchange and bill payment processing services, credit card, bank card, debit card and electronic payment
services involving electronic processing and subsequent transmission of bill payment data; asuransi barang dalam perjalanan;
asuransi barang saat dalam perjalanan; asuransi biaya hukum; asuransi jaminan sosial wajib; asuransi jiwa dan kesehatan;
asuransi jiwa dan layanan anuitas; asuransi jiwa dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; asuransi kejahatan;
asuransi kendaraan bermotor; asuransi kerugian; asuransi kesehatan; asuransi kesehatan medis, bedah atau rumah sakit;
asuransi kesehatan pribadi; asuransi kewajiban sipil; asuransi perbankan hipotek; asuransi real estat; asuransi untuk biaya
hukum; asuransi untuk bisnis; asuransi untuk kantor; asuransi untuk kewajiban pihak ketiga; asuransi yang berkaitan dengan
properti; asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, dan urusan real estat; broker *; broker asuransi; broker asuransi
bangunan; broker asuransi gigi; broker asuransi jiwa; broker asuransi jiwa dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; broker asuransi jiwa, investasi dan pensiun; broker asuransi kebakaran; broker asuransi kecelakaan; broker
asuransi kelautan; broker asuransi kesehatan; broker asuransi mobil; broker asuransi non-jiwa; broker asuransi pertanian;
broker asuransi properti; broker asuransi real estat; broker asuransi rumah; broker asuransi, reasuransi, investasi dan pensiun;
broker berjangka indeks efek; broker bisnis; broker dari offset karbon; broker derivatif keuangan; broker efek otomatis; broker
hipotek; broker investasi keuangan; broker investasi keuangan di perusahaan energi; broker kontrak berjangka; broker
langganan saham; broker masa depan; broker obligasi; broker obligasi dan sekuritas lainnya; broker online untuk
perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang dan produk keuangan lainnya; broker pensiun; broker
perjanjian kredit; broker pesawat terbang; broker pinjaman hipotek; broker properti komersial; broker real estat; broker real
estat, layanan manajemen dan penilaian; broker reksa dana; broker saham dan sekuritas lainnya; broker seni; broker untuk
likuidasi sekuritas; broker valuta asing; broker yang terkait dengan pemberian kredit; broker, penyewaan dan penyewaan real
estat; daftar (listing) dan perdagangan swap (swaps) dan derivatif pada mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto,
aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; dana
elektronik dan layanan transfer mata uang; deposito, kredit dan asosiasi tabungan; diskon tagihan pertukaran; distribusi reksa
dana; dompet mata uang digital dan layanan penyimpanan; dukungan dan sponsor keuangan; evaluasi dan analisis
keuangan; evaluasi kelayakan kredit perusahaan dan perorangan; evaluasi keuangan; evaluasi keuangan [asuransi,
perbankan, real estat]; evaluasi keuangan biaya pengembangan yang berkaitan dengan industri gas; evaluasi keuangan biaya
pengembangan yang berkaitan dengan industri minyak; evaluasi keuangan biaya pengembangan yang berkaitan dengan
industri minyak dan gas; evaluasi keuangan biaya pengembangan yang berkaitan dengan industri minyak, gas, dan
pertambangan; evaluasi keuangan biaya pengembangan yang berkaitan dengan industri pertambangan; evaluasi keuangan
dan fiskal; evaluasi keuangan kayu tegakan; evaluasi keuangan real estat; evaluasi keuangan serat alpaka; evaluasi
keuangan untuk keperluan asuransi; evaluasi keuangan wol; evaluasi untuk real properti; hipotek, perbankan, manajemen
investasi, perwalian dan jasa penasihat keuangan; holding sekuritas, dana, dan aset lainnya dalam escrow; ikatan jaminan;
informasi asuransi; informasi asuransi bangunan; informasi asuransi gigi; informasi asuransi jiwa; informasi asuransi
kebakaran; informasi asuransi kecelakaan; informasi asuransi kelautan; informasi asuransi kendaraan bermotor; informasi
asuransi kesehatan; informasi asuransi mobil; informasi asuransi pertanian; informasi asuransi real estat; informasi asuransi
rumah; informasi dan evaluasi keuangan; informasi keuangan; informasi keuangan di bidang cryptocurrency; informasi
keuangan disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; informasi keuangan yang disediakan dengan cara
elektronik; informasi keuangan, manajemen dan layanan analisis; informasi, layanan nasihat dan konsultasi yang berkaitan
dengan layanan tersebut di atas dan layanan informasi, nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan tersebut di
situs web dan di internet; investasi; investasi Real Estate; investasi dalam dana pengurangan emisi; investasi dana; investasi
dana internasional; investasi dana untuk orang lain di bidang mata uang kripto, blockchain, crypto, aset digital, token; investasi
dana untuk tujuan amal; investasi keuangan; investasi keuangan dan layanan konsultasi; investasi keuangan di bidang
program penyeimbangan karbon dan proyek terkait untuk orang lain; investasi keuangan di bidang real estat; investasi
keuangan di bidang sekuritas; investasi modal dalam real estat; investasi modal ekuitas; investasi properti dan layanan
manajemen; investasi reksa dana; jaminan asuransi; jaminan asuransi profesional; jaminan dan perjanjian; jaminan keuangan
[layanan jaminan]; jaminan keuangan dan layanan jaminan; jaminan pertanggungjawaban dan penerimaan tagihan
pertukaran; jasa administrasi advis properti; jasa administrasi modal; jasa agen asuransi; jasa agen asuransi jiwa; jasa agen
asuransi kecelakaan; jasa agen asuransi pertanian; jasa agen asuransi rumah; jasa agen lahan yasan/realestat tempat
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tinggal; jasa agen pemulihan kredit; jasa agen penagihan sewa; jasa agen penagihan utang; jasa agen penjualan bangunan;
jasa agen perantara pabean; jasa agen real estat; jasa agen real estat komersial; jasa agen real estat komersial dan
residensial; jasa agen real estat untuk penyewaan gedung; jasa agen real estat untuk penyewaan properti; jasa agen real
estat untuk penyewaan tanah; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan bangunan; jasa agen real
estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan tanah; jasa agen real estate untuk penyewaan properti real estate,
termasuk bangunan komersial dan pusat perbelanjaan; jasa agen real estate, manajemen, administrasi dan layanan penilaian;
jasa agen transfer yang diberikan kepada penerbit efek investasi; jasa aktuaria asuransi; jasa akuisisi kepemilikan lahan
yasan/realestat (real properti); jasa akuisisi real estat; jasa akuisisi untuk investasi keuangan; jasa akuisisi yang berkaitan
dengan pinjaman hipotek; jasa analisa investasi; jasa analisis dan konsultasi sehubungan dengan manajemen dan
pemeliharaan aset yang berkaitan dengan rencana kehidupan ekonomi individu; jasa analisis investasi, manajemen,
perencanaan dan penelitian di bidang keuangan; jasa analisis keuangan yang berkaitan dengan investasi; jasa analisis
portofolio keuangan; jasa analisis reksa dana; jasa arbitrase efek; jasa asuransi; jasa asuransi bangunan; jasa asuransi dan
asuransi jiwa; jasa asuransi dan informasi keuangan dan konsultasi; jasa asuransi dan keuangan; jasa asuransi ganti rugi;
jasa asuransi garansi; jasa asuransi jiwa; jasa asuransi kebakaran; jasa asuransi kecelakaan; jasa asuransi kelautan; jasa
asuransi kendaraan; jasa asuransi kendaraan bermotor; jasa asuransi mobil; jasa asuransi penjaminan emisi untuk layanan
hukum prabayar; jasa asuransi penjaminan emisi untuk perawatan kesehatan prabayar; jasa asuransi perjalanan; jasa
asuransi pertanian; jasa asuransi properti; jasa asuransi real estat; jasa asuransi transportasi; jasa asuransi untuk
perlindungan hipotek; jasa asuransi yang berkaitan dengan barang; jasa asuransi yang berkaitan dengan biaya hukum; jasa
asuransi yang berkaitan dengan dana pensiun; jasa asuransi yang berkaitan dengan kapal; jasa asuransi yang berkaitan
dengan kredit; jasa asuransi yang berkaitan dengan penerbangan; jasa asuransi yang berkaitan dengan perjalanan; jasa
asuransi yang berkaitan dengan properti; jasa asuransi yang berkaitan dengan real estat; jasa asuransi, yaitu, penjaminan,
penerbitan dan administrasi asuransi jiwa; jasa asuransi, yaitu, pertanggungan properti dan korban jiwa, kesehatan,
kendaraan, perumahan, dan pribadi; jasa bank tabungan/simpanan; jasa bantuan keuangan; jasa bantuan perdagangan
dalam bidang sekuritas keuangan, yaitu perbandingan, pengumpulan, pengolahan, tabulasi, distribusi, negosiasi dan eksekusi
dagang; jasa biro akomodasi [apartemen]; jasa biro valuta asing; jasa brankas penyimpanan; jasa brankas penyimpanan untuk
efek/surat berharga; jasa brankas penyimpanan untuk logam mulia; jasa bursa efek/saham; jasa dompet elektronik; jasa
evaluasi biaya perbaikan [penilaian keuangan]; jasa evaluasi keuangan; jasa evaluasi keuangan untuk keperluan asuransi;
jasa evaluasi keuangan untuk keperluan reasuransi; jasa evaluasi keuangan untuk tujuan asuransi, perbankan dan real estat;
jasa evaluasi keuangan yang berkaitan dengan asuransi; jasa informasi dan konsultasi keuangan; jasa informasi keuangan;
jasa informasi sehubungan dengan keuangan dan asuransi, yang disediakan secara online dari database komputer atau
internet; jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan penerbitan kartu panggilan telekomunikasi prabayar; jasa
informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan penerbitan kartu panggilan telekomunikasi prabayar, yaitu, kartu
prabayar SIM; jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan proses pembayaran elektronik yang dilakukan
dengan kartu prabayar; jasa informasi, nasehat dan konsultasi dalam bidang keuangan, peminjaman, dan pembayaran.; jasa
investasi; jasa investasi asuransi variabel; jasa investasi dana; jasa investasi keuangan; jasa investasi keuangan dalam
kaitannya dengan industri percetakan; jasa investasi keuangan di bidang sekuritas, reksadana dan manajemen portofolio; jasa
investasi modal dan dana; jasa investasi real estat dalam bentuk pembelian dan penjualan real estat untuk orang lain; jasa
investasi reksadana dan dan pengelola investasi global (hedge fund); jasa jaminan keuangan untuk penggantian biaya yang
terjadi akibat kecelakaan kendaraan; jasa jaminan keuangan untuk penggantian biaya yang terjadi sebagai akibat kerusakan
kendaraan; jasa kartu debit; jasa kartu kredit, mengolah dan mentransmisi tagihan dan pembayaran daripadanya, dan
menyediakan asuransi untuk transaksi keuangan; jasa keuangan; jasa keuangan dalam bentuk jasa pemrosesan tagihan dan
pembayaran; jasa keuangan dan konsultasi yang berkaitan dengannya; jasa keuangan di bidang peminjaman uang; jasa
keuangan disediakan melalui Internet dan melalui telepon; jasa keuangan disediakan melalui telepon; jasa keuangan otomatis,
yaitu, pialang sekuritas online melalui jaringan komputer global; jasa keuangan terkomputerisasi; jasa keuangan untuk
pembelian obligasi tabungan elektronik; jasa keuangan yang berkaitan dengan asuransi; jasa keuangan yang berkaitan
dengan kartu kredit; jasa keuangan yang berkaitan dengan manajemen kekayaan; jasa keuangan yang berkaitan dengan
pensiun; jasa keuangan yang berkaitan dengan penyediaan dan penataan modal; jasa keuangan yang berkaitan dengan
penyelesaian utang; jasa keuangan yang berkaitan dengan perdagangan, menasihati, mengelola dan menangani derivatif
keuangan; jasa keuangan yang berkaitan dengan perencanaan pajak; jasa keuangan yang berkaitan dengan pinjaman; jasa
keuangan yang berkaitan dengan pra-pembayaran untuk barang dan jasa; jasa keuangan yang berkaitan dengan program
pensiun; jasa keuangan yang berkaitan dengan sekuritas investasi; jasa keuangan yang disediakan untuk bisnis pada industri
minyak dan gas; jasa keuangan, investasi dan asuransi; jasa keuangan, yaitu, jasa perantara dan perdagangan untuk
sekuritas, saham, obligasi, investasi modal, komoditas, cryptocurrency, aset digital, dan ekuitas; jasa keuangan, yaitu,
menyediakan kartu kredit elektronik, kartu debit, kartu hadiah, dan kartu pembelian prabayar secara elektronik melalui internet,
telepon seluler, dan smart phone; jasa keuangan, yaitu, menyediakan layanan mata uang virtual untuk digunakan oleh
anggota komunitas online melalui jaringan komputer global; jasa keuangan, yaitu, menyediakan opsi investasi yang tersedia
untuk anuitas variabel dan produk asuransi jiwa variabel; jasa keuangan, yaitu, menyediakan pertukaran keuangan untuk
perdagangan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets),
token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa keuangan, yaitu, menyediakan transfer dana elektronik
melalui jaringan komputer; jasa keuangan, yaitu, menyediakan transfer elektronik mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas; jasa keuangan, yaitu, menyediakan untuk penerimaan, manajemen, dan pembayaran dana melalui jaringan komputer;
jasa keuangan, yaitu, menyediakan untuk pertukaran mata uang melalui jaringan komputer; jasa konsultasi asuransi; jasa
konsultasi asuransi dan broker, keuangan, manajemen aset (sekuritas, saham, obligasi keuangan); jasa konsultasi asuransi
kendaraan; jasa konsultasi asuransi perjalanan; jasa konsultasi asuransi transportasi; jasa konsultasi dan konsultasi aktuaria;
jasa konsultasi dan konsultasi asuransi; jasa konsultasi dan konsultasi keuangan; jasa konsultasi dan konsultasi keuangan
yang berkaitan dengan keuangan mikro; jasa konsultasi dan konsultasi keuangan yang berkaitan dengan kredit mikro; jasa
konsultasi investasi modal; jasa konsultasi keuangan; jasa konsultasi keuangan yang berkaitan dengan cryptocurrency; jasa
konsultasi rencana pensiun keuangan; jasa konsultasi, advis dan informasi yang berkaitan dengan asuransi; jasa konsultasi,
advis dan informasi yang berkaitan dengan keuangan; jasa konsultasi, advis dan informasi yang berkaitan dengan real estate;
jasa konsultasi, informasi dan pemberian nasehat sehubungan dengan transfer dana secara elektronik; jasa kredit sementara
untuk pengecer; jasa lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan pengelolaan investasi properti; jasa lahan yasan/realestat
yang berkaitan dengan penjualan, pembelian dan sewa guna usaha lahan yasan/realestat; jasa likuidasi bisnis, keuangan;
jasa manajemen akomodasi (real estat); jasa manajemen aset dan dana; jasa manajemen aset dan keuangan; jasa
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manajemen aset properti; jasa manajemen investasi di bidang memperoleh usaha patungan; jasa manajemen investasi yang
berkaitan dengan anuitas; jasa manajemen investasi yang berkaitan dengan anuitas variabel; jasa manajemen investasi yang
menampilkan pengelolaan aset; jasa manajemen kekayaan; jasa manajemen kekayaan finansial; jasa manajemen keuangan
disediakan melalui Internet; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan tanah; jasa manajemen lahan
yasan/realestat yang berkaitan dengan gedung kantor; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan pusat
perbelanjaan; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan tempat ritel; jasa manajemen portofolio efek/surat
berharga; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan bangunan komersial; jasa manajemen real estat yang berkaitan
dengan kompleks bangunan; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan penggunaan bersama real estat yang
disewakan untuk jangka waktu tertentu; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan perumahan; jasa manajemen real
estat yang berkaitan dengan tempat industri; jasa manajemen risiko kredit elektronik; jasa manajemen trust; jasa manajemen
unit trust; jasa manajemen unit trust untuk klien pribadi; jasa manajemen untuk real estate; jasa pelaksanaan perdagangan
efek/surat berharga; jasa pelepasan/penebusan tanda penghargaan; jasa pembayaran pembelian elektronik dan pembayaran
tagihan elektronik; jasa pembayaran pensiun; jasa pembayaran secara online; jasa pembayaran tagihan melalui bank secara
online; jasa pembelian dan penjualan real estat, pekerjaan keuangan yang berhubungan dengan real estat; jasa pemberian
nasehat dan konsultasi keuangan; jasa pemberian peminjaman dengan jaminan; jasa pemberian saran dan manajemen yang
berkaitan dengan investasi; jasa pembiayaan di bidang teknik medis dan teknologi; jasa pembiayaan kapal pesiar; jasa
pembiayaan kendaraan; jasa pembiayaan untuk pembelian kapal; jasa pemeliharaan keuangan, yaitu, mempertahankan
kepemilikan mata uang, mata uang digital, cryptocurrency, token blockchain, dan aset digital lainnya, atau kunci kriptografi
atau sejenisnya yang mewakili aset tersebut, untuk orang lain untuk tujuan manajemen keuangan; jasa pemindahan dana
melalui jaringan komunikasi elektronik; jasa pemindahan dana untuk pembelian barang, melalui jaringan komunikasi
elektronik; jasa pemindahan klaim moneter; jasa penagihan sewa; jasa penaksiran properti dan agen pemegang wasiat
properti; jasa penaksiran property dan agen pemegang wasiat property; jasa penasehat keuangan perusahaan strategis; jasa
penasehat keuangan strategis; jasa penasehat terkait modal ventura; jasa penasihat keuangan yang berkaitan dengan
sekuritas, derivatif dan produk keuangan lainnya; jasa penataan keuangan yang berkaitan dengan akuisisi dan merger bisnis;
jasa penataan keuangan yang berkaitan dengan usaha patungan; jasa pendaftaran saham; jasa pendanaan modal ventura;
jasa pendanaan modal ventura untuk entitas/organisasi komersial; jasa pendanaan modal ventura untuk entitas/organisasi
nirlaba; jasa pendanaan modal ventura untuk lembaga penelitian; jasa pendanaan modal ventura untuk pemerintah; jasa
pendanaan modal ventura untuk penemu/inventor; jasa pendanaan modal ventura untuk perusahaan; jasa pendanaan modal
ventura untuk perusahaan-perusahaan baru dan baru berdiri; jasa pendanaan modal ventura untuk perusahaan-perusahaan
rintisan dan baru berkembang; jasa pendanaan modal ventura untuk universitas; jasa pendebitan dan pengkreditan rekening
keuangan; jasa penelitian investasi global; jasa penelitian real estat; jasa penerbitan obligasi; jasa pengadaan jasa lahan
yasan/realestat untuk orang lain; jasa pengadaan keuangan bisnis; jasa pengelolaan dana modal; jasa pengelolaan dana
modal ventura; jasa pengelolaan dana modal ventura kekayaan intelektual; jasa pengelolaan uang tunai (cash management)
termasuk pelayanan anjungan tunai mandiri, termasuk penggantian uang tunai, memelihara dan menjemput deposito,
memproses, menghitung dan membungkus koin, memroses dan menghitung mata uang kertas, jasa persiapan penggajian,
penjualan tiket pertunjukan dan tiket lotre, pelayanan mesin pemberian ganti rugi, jasa rekening cek, cek tunai, verifikasi
deposito, pemrosesan night bag, pengkodean cek, konsolidasi dari uang bank individu, pesanan penggantian cabang dan
pesanan komersial, brankas virtual, penanganan penghasilan dari konvensi, pameran, dan pertunjukan, distribusi tiket/kupon
makanan, jasa menghitung persediaan dan akuntansi lainnya, jasa penanganan uang tunai dan perubahan tagihan serta
operasi moneter, jasa deposito uang tunai dan barang berharga, persiapan laporan keuangan, jasa pengelolaan uang tunai
dan penukaran uang, menyediakan dan memelihara brankas (drop safes) untuk menerima mata uang dan penghasilan
lainnya, jasa deposito uang tunai dan barang berharga, persiapan laporan keuangan , jasa pengelolaan uang tunai dan
penukaran uang, transfer dana elektronik, jasa yang berkaitan dengan melindungi rahasia informasi perbankan, proses
terintegrasi untuk pengelolaan uang tunai, menyeimbangkan dan merekonsiliasi dana, memantau, menganalisis dan
mengoptimalkan uang tunai, melacak dan mengelola deposito, merekonsiliasi cek, menyediakan percepatan akses uang tunai;
jasa penggalangan dana amal; jasa pengumpul pembayaran atas barang; jasa pengumpulan , penerimaan, pengelolaan,dan
penyaluran zakat, infaq, sodaqoh; jasa pengumpulan dana amal; jasa pengumpulan dana amal, yaitu, mengorganisir dan
mengadakan jalan kaki untuk mengumpulkan uang untuk jasa medis yang digunakan untuk mencegah dan mengontrol
diabetes; jasa penilai tanah dan bangunan properti; jasa penilaian barang bergerak; jasa penilaian barang dan kargo; jasa
penilaian jaminan keuangan; jasa penilaian kapal pesiar; jasa penilaian kembali kepemilikan lahan yasan/realestat (real
properti); jasa penilaian keuangan; jasa penilaian keuangan, bantuan, evaluasi, analisis, penelitian, pembiayaan, perencanaan
dan investasi; jasa penilaian keuangan, transfer dana elektronik, investasi modal; jasa penilaian opsi saham; jasa penjamin;
jasa penjaminan asuransi; jasa penjaminan asuransi untuk semua jenis asuransi; jasa penjaminan asuransi yang disediakan
oleh asosiasi kepada anggotanya; jasa penjaminan emisi asuransi perjalanan; jasa penjaminan emisi asuransi transportasi;
jasa penjaminan emisi atas asuransi kendaraan; jasa penjaminan emisi efek/surat berharga; jasa penjualan gudang; jasa
penjualan real estat; jasa penukaran moneter, jasa pengeluaran uang tunai, penyediaan kartu dan token pra bayar, jasa
transfer uang; jasa penyedia informasi mengenai teknologi keuangan (finacial technology) melalui portal situs web; jasa
penyediaan dana; jasa penyediaan donasi; jasa penyediaan informasi asuransi perjalanan; jasa penyediaan informasi
asuransi transportasi; jasa penyediaan informasi bursa efek/saham; jasa penyediaan informasi di bidang investasi dan
keuangan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; jasa penyediaan informasi harga saham; jasa
penyediaan informasi terkait asuransi kendaraan; jasa penyediaan kutipan bursa efek/saham; jasa penyediaan kutipan harga
bursa efek; jasa penyediaan sponsor dalam bentuk dukungan finansial; jasa penyediaan transaksi keuangan yang aman; jasa
penyediaan layanan dompet digital untuk menyimpan dan mentransfer mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token
blockchain, dan aset digital lainnya; jasa penyediaan layanan keuangan terkait dengan sekuritas dan instrumen dan produk
keuangan lainnya, yaitu perdagangan dan investasi pada sekuritas, instrumen keuangan, aset digital, dan produk untuk orang
lain; jasa penyediaan informasi tentang mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya; jasa penyelesaian klaim
asuransi; jasa penyelesaian klaim reasuransi; jasa penyelesaian secara viatis; jasa penyewaan akomodasi perumahan
permanen; jasa penyewaan anjungan tunai mandiri [ATM]; jasa penyewaan apartemen; jasa penyewaan apartemen
berperabot; jasa penyewaan apartemen dan kantor; jasa penyewaan apartemen di komunitas apartemen; jasa penyewaan
apartemen, rumah, tempat komersial dan kantor; jasa penyewaan bangunan/gedung; jasa penyewaan bangunan/gedung dan
penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; jasa penyewaan bangunan/gedung untuk hunian permanen; jasa
penyewaan kabin untuk digunakan sebagai rumah permanen; jasa penyewaan kantor [lahan yasan/realestat]; jasa penyewaan
kantor untuk bekerja bersama; jasa penyewaan kotak brankas; jasa penyewaan mesin untuk menghitung atau menyortir uang
kertas dan koin; jasa penyewaan mesin untuk menghitung dan menyortir koin; jasa penyewaan mesin untuk menghitung dan
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menyortir uang; jasa penyewaan mesin untuk menghitung dan menyortir uang kertas; jasa penyewaan mesin untuk
menghitung uang kertas dan koin; jasa penyewaan perumahan buatan; jasa penyewaan perumahan siswa; jasa penyewaan
properti komersial; jasa penyewaan real estat; jasa penyewaan ruang kantor; jasa penyewaan ruang komersial di pasar [lahan
yasan/realestat]; jasa penyewaan rumah; jasa penyewaan tanah pertanian/perkebunan/peternakan; jasa penyewaan tempat
bisnis; jasa penyewaan untuk liburan, yaitu, penyewaan rumah untuk liburan, kondominium, kabin, dan vila; jasa penyimpanan
efek; jasa perantara pabean keuangan; jasa perbankan investasi; jasa perbankan melalui telepon; jasa perbankan yang
disediakan melalui telepon genggam/seluler; jasa perdagangan akseptasi bank; jasa perdagangan derivatif keuangan; jasa
perdagangan derivatif suku bunga; jasa perdagangan efek, kontrak berjangka indeks efek/surat berharga, opsi efek, dan
kontrak berjangka efek pasar domestik; jasa perdagangan efek/surat berharga; jasa perdagangan efek/surat berharga dan
kontrak berjangka indeks efek di pasar luar negeri; jasa perdagangan efek/surat berharga dan obligasi; jasa perdagangan
indeks pasar saham; jasa perdagangan instrumen keuangan; jasa perdagangan instrumen keuangan dan komoditas; jasa
perdagangan instrumen keuangan, efek/surat berharga, saham, opsi dan produk turunan lainnya; jasa perdagangan kontrak
berjangka efek/surat berharga pasar domestik; jasa perdagangan kontrak berjangka efek/surat berharga pasar luar negeri;
jasa perdagangan kontrak berjangka indeks efek/surat berharga; jasa perdagangan kontrak berjangka suku bunga; jasa
perdagangan kontrak efek/surat berharga; jasa perdagangan kontrak saham; jasa perdagangan mata uang asing; jasa
perdagangan mata uang virtual; jasa perdagangan opsi efek/surat berharga; jasa perdagangan opsi efek/surat berharga dan
kontrak berjangka efek pasar luar negeri; jasa perdagangan saham; jasa perdagangan saham dan obligasi; jasa perencanaan
anggaran [nasihat keuangan]; jasa perencanaan keuangan yang berkaitan dengan perpajakan; jasa perencanaan keuangan
yang berkaitan dengan proyek pembangunan; jasa perhitungan keuangan untuk orang lain, yaitu, perhitungan anggaran; jasa
perhitungan keuangan untuk orang lain, yaitu, perhitungan royalti; jasa pertukaran komoditas;; jasa pertukaran mata uang;
jasa perwalian; jasa perwalian efek/surat berharga; jasa perwalian kontrak berjangka keuangan; jasa perwalian properti lahan
yasan/real estat; jasa perwalian properti pribadi; jasa perwalian tanah; jasa perwalian uang; jasa perwalian uang, efek/surat
berharga, properti pribadi, dan tanah; jasa pialang asuransi kendaraan; jasa pialang asuransi perjalanan; jasa pialang asuransi
transportasi; jasa pialang efek; jasa pialang kapal pesiar; jasa pialang modal ventura; jasa pialang saham; jasa pialang saham
dan obligasi; jasa pialang surat-surat perjanjian lahan yasan/realestat; jasa pinjaman [pembiayaan]; jasa pinjaman berulangulang (revolving loan); jasa pinjaman dan hipotek real estate; jasa pinjaman dengan jaminan; jasa pinjaman efek/surat
berharga; jasa pinjaman keuangan; jasa pinjaman konsumen; jasa pinjaman mahasiswa/pendidikan; jasa promosi
(pembiayaan) proyek real estat, renovasi real estat, pengerjaan instalasi real estat; jasa rekening tabungan; jasa
restrukturisasi hutang; jasa restrukturisasi keuangan; jasa sekuritas; jasa sekuritisasi pinjaman hipotek; jasa simpan pinjam;
jasa sindikasi lahan yasan/realestat; jasa sponsor keuangan; jasa tabungan; jasa transaksi keuangan online; jasa transaksi
keuangan, yaitu, penyediaan transaksi komersial yang aman dan pilihan pembayaran; jasa transaksi penukaran mata uang
digital untuk unit setara kas elektronik yang dapat dialihkan yang memiliki nilai tunai tertentu; jasa transfer mata uang asing;
jasa wali lahan yasan/realestat; jasa wesel; jasa yang berkaitan dengan asuransi; jasa yang berkaitan dengan surat kredit;
jasa yayasan amal, yaitu, penyediaan beasiswa, dukungan keuangan, investasi berkelanjutan, dan bantuan langsung untuk
organisasi amal, organisasi berdasarkan komunitas, dan badan pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan
masyarakat, dukungan sipil dan komunitas, kesenian, ilmu pengetahuan, lingkungan, keberlanjutan, keragaman, kebudayaan,
kewirausahaan sosial, dan dukungan atas filantropi; jasa-jasa kartu kredit dan kartu pembayaran serta jasa-jasa pemrosesan
transaksi pembayaran; jasa-jasa keuangan melalui jaringan komunikasi global; jasa-jasa keuangan, yaitu layanan pinjaman
peer-to-peer (p2p lending); jasa-jasa keuangan, yaitu pinjaman secara online; jasa-jasa moneter melalui jaringan komunikasi
global; jasa-jasa peminjaman uang (pembiayaan); jasa-jasa penyediaan dana; jasa-jasa penyediaan pendanaan/pembiayaan
dan penelitian yang diberikan kepada para peneliti dan para tenaga klinik untuk penyanggaan penelitian asli/original; jasa-jasa
perbankan dan keuangan secara online; jasa-jasa pinjam-meminjam; jasa-jasa transaksi keuangan secara elektronik melalui
jaringan komunikasi global; jasa/layanan donasi/sumbangan keuangan dan jasa/layanan penggalangan dana amal online;
jasa/layanan kartu hadiah pra-bayar, khususnya, menerbitkan sertifikat kartu hadiah yang dapat ditukarkan untuk barang atau
jasa; jasa/layanan pedagang/penjual (merchant), yaitu, jasa/layanan pemrosesan transaksi pembayaran; jasa/layanan
pemrosesan transaksi kartu kredit, kartu debit, dan kartu hadiah; jasa/layanan transaksi keuangan; jasa administrasi keuangan
dari ekonomi berbasis token virtual; jasa informasi keuangan yang disediakan secara elektronik di bidang keuangan,
perdagangan sekuritas, investasi, perantara pedagang efek; jasa informasi keuangan yang menampilkan nilai tukar;
jasa manajemen keuangan dan layanan investasi di bidang hedge fund aset digital, dana indeks aset digital, dana yang
diperdagangkan di bursa aset digital, reksa dana aset digital; jasa manajemen keuangan di bidang portofolio investasi aset
digital; jasa penerbitan token nilai atau kegunaan; jasa pengelolaan kas, yaitu memfasilitasi transfer setara kas elektronik;
jasa pengelolaan keuangan di bidang dana investasi aset digital; jasa pertukaran aset digital; jasa pertukaran mata uang,
yaitu, menukar token virtual dari nilai atau utilitas; jasa pinjaman margin, yaitu pinjaman aset yang memungkinkan peminjam
untuk menginvestasikan aset; jual beli tanah; kartu kredit, kartu debit dan layanan pemrosesan transaksi cek elektronik;
ketentuan asuransi pinjaman hipotek; ketentuan cek perjalanan; ketentuan kutipan premi asuransi; ketentuan mata uang
asing; keuangan, investasi dan manajemen aset real estat; kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan; kliring dan rekonsiliasi
transaksi keuangan melalui jaringan komputer global; kliring, finansial; koleksi amal; koleksi sumbangan amal dan
pengumpulan dana amal, untuk orang lain; kompilasi informasi asuransi; komputasi tingkat premi asuransi; konseling kredit;
konsultasi asuransi; konsultasi asuransi; konsultasi asuransi bangunan; konsultasi asuransi gigi; konsultasi asuransi jiwa;
konsultasi asuransi kebakaran; konsultasi asuransi kecelakaan; konsultasi asuransi kelautan; konsultasi asuransi kendaraan
bermotor; konsultasi asuransi kesehatan; konsultasi asuransi mobil; konsultasi asuransi pertanian; konsultasi asuransi real
estat; konsultasi asuransi rumah; konsultasi dalam bidang perbankan online dan jasa keuangan; konsultasi dan informasi
mengenai asuransi; konsultasi di bidang investasi ekuitas swasta; konsultasi di bidang perencanaan keuangan; konsultasi di
bidang pinjaman komersial; konsultasi di bidang pinjaman konsumen; konsultasi investasi; konsultasi investasi dana;
konsultasi investasi, broker dan layanan manajemen; konsultasi keuangan; konsultasi keuangan dan asuransi; konsultasi
keuangan dan konsultasi asuransi; konsultasi keuangan dan layanan informasi; konsultasi keuangan di bidang broker real
estat; konsultasi keuangan di bidang cryptocurrency; konsultasi keuangan di bidang manajemen risiko; konsultasi keuangan di
bidang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token
digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; konsultasi keuangan di bidang merger dan akuisisi; konsultasi keuangan
di sektor energi; konsultasi keuangan program program tunjangan karyawan mengenai asuransi dan keuangan; konsultasi
keuangan terkait dengan pelaksanaan transaksi pembayaran tanpa uang tunai; konsultasi keuangan untuk pemenang lotere;
konsultasi keuangan yang berkaitan dengan investasi; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan investasi infrastruktur;
konsultasi keuangan yang berkaitan dengan investasi real estat; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan layanan kredit;
konsultasi keuangan yang berkaitan dengan layanan pinjaman siswa; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan
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perpajakan; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan pinjaman; konsultasi keuangan, yaitu, menyiapkan anggaran dan
memantau anggaran; konsultasi kredit; konsultasi kredit konsumen; konsultasi manajemen hutang; konsultasi manajemen real
estat; konsultasi manajemen risiko keuangan; konsultasi mengenai pembiayaan proyek energi; konsultasi perbankan;
konsultasi pinjaman keuangan; konsultasi real estat; konsultasi yang berkaitan dengan bantuan keuangan untuk pendidikan;
konsultasi yang berkaitan dengan investasi modal; konsultasi yang berkaitan dengan penilaian barang; konsultasi yang
berkaitan dengan penilaian keuangan aset kekayaan intelektual; konsultasi yang berkaitan dengan penjaminan asuransi;
konsultasi yang berkaitan dengan seni sebagai investasi; konsultasi yang berkaitan dengan urusan keuangan dan moneter;
konsultasi, penelitian dan informasi yang berkaitan dengan urusan keuangan; kutipan harga bursa; kutipan komoditas; layanan
KPR (perbankan); layanan agen kredit; layanan agen penagihan pembayaran; layanan agen perumahan; layanan agen real
estat untuk penyewaan properti; layanan agen real estat yang berkaitan dengan mencari apartemen untuk orang lain; layanan
aktuaria; layanan akun pensiun individu; layanan anjak kartu kredit; layanan anjungan tunai mandiri [ATM]; layanan
apartemen, kondominium, villa, dan jasa manajemen penyewaan kabin; layanan asuransi bersama; layanan asuransi dan
garansi; layanan asuransi dan jaminan jiwa; layanan asuransi dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; layanan
asuransi garansi diperpanjang; layanan asuransi gigi; layanan asuransi kecelakaan; layanan asuransi kesehatan; layanan
asuransi pertanggungjawaban umum; layanan asuransi pribadi; layanan asuransi rumah; layanan asuransi telepon seluler;
layanan asuransi untuk telepon seluler; layanan asuransi yang berkaitan dengan kendaraan; layanan asuransi yang berkaitan
dengan olahraga; layanan asuransi yang berkaitan dengan perlindungan harga untuk barang yang dibeli menggunakan kartu
kredit; layanan asuransi yang berkaitan dengan perlindungan pembelian untuk barang yang dibeli menggunakan kartu kredit;
layanan asuransi yang berkaitan dengan perpanjangan garansi untuk barang yang dibeli menggunakan kartu kredit; layanan
biro kredit; layanan bisnis investasi; layanan broker asuransi; layanan broker investasi keuangan; layanan broker real estat
yang berkaitan dengan pembebasan lahan; layanan broker sekuritas diskon; layanan broker terkait dengan pinjaman hipotek;
layanan broker terkait dengan sewa-beli; layanan broker untuk pinjaman hipotek; layanan broker yang berkaitan dengan
berlangganan atau penawaran efek; layanan daftar real estat; layanan daftar real estat untuk sewa perumahan dan sewa
apartemen; layanan dana hemat; layanan debit langsung; layanan eksekusi perdagangan efek otomatis; layanan
eleemosynary di bidang donasi moneter; layanan escrow online terkait dengan pertukaran layanan; layanan escrow real estat;
layanan escrow untuk industri perjalanan; layanan informasi keuangan yang berkaitan dengan cryptocurrency; layanan
informasi pasar keuangan; layanan informasi valuta asing; layanan informasi, pemberian nasihat, konsultasi dan penelitian
yang berkaitan dengan keuangan dan investasi; layanan investasi cryptocurrency; layanan investasi dana ekuitas swasta;
layanan investasi dana lindung nilai; layanan investasi dana real estat; layanan investasi properti; layanan investasi tanah dan
bangunan (real-estate); layanan investasi utang; layanan investasi yang berkaitan dengan ekuitas; layanan investasi yang
berkaitan dengan sekuritas; layanan jaminan jiwa; layanan jaminan keuangan; layanan jaminan kewajiban; layanan jaminan
pembayaran money order; layanan jaminan pinjaman; layanan kartu biaya; layanan kartu hadiah dan layanan kartu prabayar;
layanan kartu kredit dan kartu kredit; layanan kartu kredit dan kartu pembayaran; layanan kartu kredit dan kartu tunai; layanan
kartu kredit telepon; layanan kartu kredit, kartu debit dan kartu tagihan; layanan kartu pembayaran; layanan kartu tunai;
layanan kepercayaan investasi; layanan kepercayaan investasi real estat; layanan kepercayaan perusahaan; layanan
keuangan; layanan keuangan yang berkaitan dengan kartu pembayaran; layanan keuangan yang berkaitan dengan transaksi
dalam sekuritas dan komoditas; layanan keuangan yang disediakan melalui Internet; layanan keuangan, yaitu, menyediakan
informasi keuangan seperti perdagangan pasar dan informasi kutipan surat berharga/ sekuritas (securities); layanan
keuangan, yaitu, menyediakan, memproses, memverifikasi dan mengotentikasi pembayaran mobile dan transaksi tanpa
kontak langsung dan transaksi pembayaran tagihan dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler;
layanan keuangan, yaitu, menyediakan, memproses, memverifikasi dan mengotentikasi pembayaran mobile dan transaksi
tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; layanan keuangan, yaitu,
pemrosesan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung, dan transaksi pembayaran tagihan dengan pengecer,
pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; layanan kliring untuk transaksi pembayaran; layanan konseling keuangan;
layanan konseling utang; layanan konsolidasi tagihan; layanan konsolidasi utang; layanan konsultasi asuransi; layanan
konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi jiwa; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi
kecelakaan; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi kendaraan; layanan konsultasi dan broker yang
berkaitan dengan asuransi kesehatan; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi mobil; layanan
konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi rumah; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan
asuransi; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan broker asuransi; layanan konsultasi dan konsultasi
perbankan investasi; layanan konsultasi hutang; layanan konsultasi investasi cryptocurrency; layanan konsultasi kepercayaan
investasi real estat; layanan konsultasi reksa dana; layanan konsultasi yang berkaitan dengan asuransi dan reasuransi;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan hibah keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan investasi dan
keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan investasi dan pensiun; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
investasi keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan jaminan hidup; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
keuangan perusahaan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan keuangan pribadi; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan kontrol kredit dan debit; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kontrol kredit dan debit, investasi, hibah dan
pembiayaan pinjaman; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen aset keuangan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan manajemen investasi keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko keuangan;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan pembiayaan pekerjaan sipil dan proyek infrastruktur; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan pensiun; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan keuangan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan perencanaan keuangan dan investasi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan pajak;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan pensiun dan pajak; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
reasuransi; layanan kredit dan pinjaman; layanan kredit konsumen; layanan kustodian (custodial) untuk lembaga keuangan
dan dana; layanan listing real estat untuk apartemen, kondominium, villa, dan kabin; layanan manajemen apartemen; layanan
manajemen investasi; layanan manajemen kas; layanan manajemen kepercayaan investasi real estat; layanan manajemen
kondominium; layanan manajemen kondominium hotel; layanan manajemen mata uang; layanan manajemen real estat yang
berhubungan dengan properti kondominium dan properti hotel; layanan manajemen real estat dan properti; layanan
manajemen real estat yang berkaitan dengan pembagian waktu; layanan manajemen real estat yang berkaitan dengan tempat
hiburan; layanan manajemen utang; layanan manajemen yang berkaitan dengan perumahan dan real estat komersial; layanan
mata uang digital; layanan mata uang kripto; layanan mata uang virtual; layanan negosiasi penyelesaian hutang; layanan
pajak (keuangan); layanan pelaporan kredit; layanan pelaporan kredit bisnis; layanan pemasangan kabel uang; layanan
pembaruan sewa real estat; layanan pembatalan hutang menggunakan hasil asuransi jiwa, cacat dan pengangguran; layanan
pembayaran; layanan pembayaran administrasi; layanan pembayaran dompet elektronik terkait dengan mata uang digital;
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layanan pembayaran e-wallet; layanan pembayaran elektronik; layanan pembayaran elektronik yang melibatkan pemrosesan
elektronik dan pengiriman data pembayaran tagihan berikutnya; layanan pembayaran otomatis; layanan pembayaran
perdagangan elektronik; layanan pembayaran tagihan; layanan pembayaran tagihan elektronik; layanan pembayaran tagihan
online; layanan pembayaran yang disediakan melalui alat dan perangkat telekomunikasi nirkabel; layanan pembiayaan;
layanan pembiayaan dan pinjaman; layanan pembiayaan hipotek atau penggadaian; layanan pembiayaan pesawat; layanan
pembiayaan untuk pengamanan dana; layanan pemrosesan pembayaran; layanan pemrosesan pembayaran elektronik;
layanan pemrosesan pembayaran elektronik yang menggunakan teknologi biometrik untuk identifikasi dan otentikasi; layanan
pemrosesan pembayaran kartu loyalitas diskon; layanan pemrosesan pembayaran kode loyalitas diskon; layanan pemrosesan
pembayaran kupon loyalitas; layanan pemrosesan pembayaran, yaitu, kartu kredit, kartu hadiah, kartu debit dan layanan
pemrosesan transaksi kartu pra-bayar; layanan pemrosesan transaksi keuangan, khususnya, kliring dan rekonsiliasi transaksi
keuangan melalui jaringan komputer dan komunikasi; layanan pemulihan tolak bayar; layanan pemulihan utang; layanan
penagihan utang; layanan penarikan uang tunai untuk bisnis; layanan pendebetan hutang dagang; layanan penelitian
keuangan; layanan penerimaan cek elektronik; layanan pengangkut asuransi; layanan pengembalian bea masuk; layanan
pengembangan reksa dana; layanan penggalangan dana bisnis online; layanan penggantian kartu dan uang tunai; layanan
penggantian penipuan di bidang pembelian kartu kredit; layanan pengiriman uang domestik; layanan pengiriman uang
domestik disediakan secara online; layanan pengumpulan dana; layanan pengumpulan dana amal untuk anak-anak dan
orang-orang kurang mampu; layanan pengumpulan dana amal untuk anak-anak kurang mampu; layanan pengumpulan dana
amal untuk mempromosikan kesadaran akan konservasi pohon dan lingkungan; layanan pengumpulan dana amal untuk
mendukung penelitian medis; layanan pengumpulan dana amal untuk mengirim anak-anak dan remaja dengan disabilitas ke
perkemahan musim panas; layanan pengumpulan dana politik; layanan pengumpulan tol; layanan pengumpulan tol elektronik;
layanan penilaian bisnis; layanan penilaian keuangan; layanan penilaian kredit keuangan; layanan penilaian pensiun; layanan
penilaian real estat; layanan penilaian risiko investasi; layanan penilaian rumah; layanan penukaran mata uang; layanan
penukaran uang; layanan penutupan untuk pinjaman hipotek; layanan penutupan untuk pinjaman hipotek, yaitu,
mempersiapkan dan mengatur dokumen penutupan pinjaman; layanan penyelesaian asuransi jiwa; layanan penyelesaian
utang; layanan penyerahan sewa real estat; layanan penyesuaian kerugian; layanan perantara keuangan; layanan perantara
terkait dengan penyewaan tanah; layanan perbankan dan asuransi; layanan perbankan dan investasi yang terkomputerisasi;
layanan perbankan dan keuangan; layanan perbankan dan pembiayaan; layanan perbankan disediakan melalui telepon
seluler; layanan perbankan elektronik; layanan perbankan elektronik melalui jaringan komputer global; layanan perbankan
investasi properti; layanan perbankan konsumen yang disediakan oleh serikat kredit; layanan perbankan mobile dan investasi;
layanan perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi selular yang dapat diunduh; layanan perbankan online yang
dapat diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh; layanan perbankan otomatis; layanan perbankan pedagang dan
investasi perbankan; layanan perbankan teller machine [ATM] otomatis; layanan perbankan terkomputerisasi; layanan
perbankan yang berkaitan dengan penerimaan pembayaran cicilan interval tetap; layanan perbankan yang berkaitan dengan
setoran uang; layanan perbankan yang dapat diakses melalui jejaring sosial; layanan perbankan, keuangan dan asuransi;
layanan perdagangan cryptocurrency; layanan perdagangan efek; layanan perdagangan keuangan elektronik; layanan
perdagangan keuangan elektronik, yaitu pengelolaan aset digital; layanan perdagangan mata uang digital; layanan
perencanaan keuangan dan pemberian nasihat investasi; layanan perencanaan keuangan online; layanan perencanaan reksa
dana; layanan peringkat kredit; layanan pertanyaan kredit yang berkaitan dengan asuransi; layanan pertanyaan kredit yang
berkaitan dengan keuangan;; layanan pertukaran berjangka; layanan pertukaran cryptocurrency; layanan pertukaran dan
pemrosesan transaksi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital, token
digital, token kripto dan pembayaran token utilitas untuk orang lain; layanan pertukaran efek dan komoditas; layanan
pertukaran efek keuangan; layanan pertukaran komoditas; layanan pertukaran moneter; layanan pertukaran saham elektronik;
layanan perumahan umum; layanan pialang; layanan pialang diskon; layanan pialang hipotek; layanan pialang surat berharga
diskon online; layanan pinjaman hipotek rumah yang disediakan oleh asosiasi simpan pinjam [S & Ls]; layanan pinjaman real
estat; layanan real estat; layanan real estat yang berkaitan dengan pembelian real estat; layanan real estat yang berkaitan
dengan penjualan pusat perbelanjaan; layanan rekening kas online; layanan rekening tabungan perusahaan; layanan reksa
dana; layanan sekuritas; layanan transaksi mata uang; layanan transaksi pertukaran valuta asing; layanan transfer dana;
layanan transfer dana elektronik; layanan transfer mata uang; layanan transfer uang; layanan verifikasi kredit bisnis; layanan
verifikasi pembayaran berbasis blockchain; layanan wali amanat; layanan yang berkaitan dengan mata uang Crypto, yaitu
menyediakan informasi keuangan online, menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan dan investasi melalui
sarana elektronik, perdagangan mata uang real-time online, layanan keuangan terkomputerisasi, perdagangan instrumen dan
komoditas keuangan, layanan pertukaran saham elektronik, melakukan transaksi pertukaran mata uang asing untuk pihak
ketiga, melakukan transaksi keuangan online, transfer dana elektronik, layanan keuangan yang disediakan dengan cara
elektronik, pemberian petunjuk investasi, pialang investasi dan manajemen investasi, perdagangan opsi sekuritas dan surat
berharga berjangka pasar asing, manajemen aset dan portofolio, jasa penjualan perbankan dan perbankan investasi,
perdagangan berjangka, perdagangan saham dan obligasi, transaksi keuangan dan moneter, urusan moneter, pialang online
untuk perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang dan produk keuangan lainnya, mengatur transaksi
keuangan, layanan transfer dana elektronik dan pembayaran, transfer dana elektronik, pemrosesan pembayaran elektronik,
layanan transfer moneter, melakukan transaksi keuangan online, transaksi keuangan online, menyediakan informasi keuangan
dan asuransi online dari database komputer atau jaringan komunikasi global, layanan pembayaran elektronik, menyediakan
informasi dan petunjuk tentang manajemen keuangan, transfer dana untuk pembelian barang melalui jaringan komunikasi
elektronik, layanan transaksi pembayaran, layanan perbankan terkait bisnis, menyediakan informasi yang berkaitan dengan
penerbitan voucher, penerbitan surat berharga yang dapat diperdagangkan, penerbitan voucher dan token, penerbitan dan
penebusan token, penerbitan voucher sebagai hadiah untuk loyalitas pelanggan; lelang valuta asing dan/atau, logam mulia
dan atau komoditas lainnya; lembaga untuk mengumpulkan pembayaran utilitas gas; lembaga untuk mengumpulkan
pembayaran utilitas tenaga listrik; manajemen Investasi; manajemen aset; manajemen aset cryptocurrency; manajemen aset
dan portofolio; manajemen aset keuangan; manajemen aset keuangan untuk kondominium hotel; manajemen aset untuk pihak
ketiga; manajemen bangunan [layanan real estat]; manajemen dan disposisi aset; manajemen dana lindung nilai; manajemen
investasi ekuitas publik; manajemen investasi ekuitas swasta; manajemen investasi keuangan; manajemen investasi modal;
manajemen investasi real estat; manajemen investasi terkait dengan investasi dalam real estate, aset terkait real estate atau
utang terkait real estate, dan sekuritas yang didukung oleh real estate, bunga dalam real estate, aset terkait real estat atau
utang terkait real estate; manajemen kepercayaan estat; manajemen kepercayaan investasi; manajemen kepercayaan
keuangan; manajemen kerugian finansial; manajemen keuangan; manajemen keuangan biaya hunian bangunan; manajemen
keuangan dan broker dana berjangka; manajemen keuangan dan layanan broker di bidang ekuitas, futures, saham, obligasi
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dan sekuritas lainnya; manajemen keuangan dan layanan investasi yang berkaitan dengan ekuitas; manajemen keuangan dan
layanan investasi yang berkaitan dengan sekuritas; manajemen keuangan dan layanan investasi yang berkaitan dengan
sekuritas dan ekuitas; manajemen keuangan dan layanan konsultasi; manajemen keuangan dari biaya bisnis dan aliran
pembayaran bisnis; manajemen keuangan dari program imbalan kerja; manajemen keuangan dari program imbalan kerja
mengenai asuransi dan keuangan; manajemen keuangan dari program imbalan kesejahteraan karyawan; manajemen
keuangan dari program imbalan kesejahteraan karyawan mengenai asuransi dan keuangan; manajemen keuangan dari
rencana penyedia pilihan; manajemen keuangan dari rencana stok karyawan; manajemen keuangan klaim asuransi;
manajemen keuangan modal risiko; manajemen keuangan pembayaran penggantian farmasi untuk orang lain; manajemen
keuangan pembayaran penggantian kesehatan untuk orang lain; manajemen keuangan pembayaran penggantian pasien
untuk orang lain; manajemen keuangan pembayaran penggantian pengobatan untuk orang lain; manajemen keuangan
pengaturan penggantian kesehatan; manajemen keuangan program penggantian pasien; manajemen keuangan proyek
bangunan; manajemen keuangan proyek real estat; manajemen keuangan proyek renovasi bangunan; manajemen keuangan
saham; manajemen keuangan saham di perusahaan lain; manajemen keuangan, analisis dan layanan informasi; manajemen
mata uang virtual; manajemen modal; manajemen pasar (real estat); manajemen pencatatan keuangan; manajemen
pengendalian kerugian asuransi; manajemen perumahan di pusat perbelanjaan; manajemen portofolio dan layanan investasi;
manajemen portofolio investasi; manajemen portofolio keuangan; manajemen portofolio keuangan investasi real estat dari
perumahan dan real estat komersial; manajemen portofolio properti; manajemen properti untuk sewa; manajemen real estat;
manajemen real estat bagi apartemen yang digunakan untuk berlibur, kondominium, vila, dan kabin; manajemen real estat dan
perumahan; manajemen real estat dan properti; manajemen real estat dari komunitas pensiun; manajemen real estat dari
properti sewaan; manajemen real estat properti komersial; manajemen real estat rumah liburan; manajemen real estat,
perumahan dan tanah; manajemen real estate, termasuk di bidang pusat perbelanjaan; manajemen risiko asuransi;
manajemen risiko inflasi; manajemen risiko keuangan; manajemen risiko kredit; manajemen risiko likuiditas; manajemen risiko
mata uang asing; manajemen risiko pasar keuangan; manajemen risiko tingkat bunga; manajemen risiko volatilitas keuangan;
manajemen rumah (real estat); manajemen rumah apartemen; manajemen tanah; manajemen/pengelolaan mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas; manajemen/pengelolaan portofolio investasi aset digital; mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan layanan
pemrosesan token utilitas untuk orang lain; mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain,
aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan layanan perdagangan token utilitas; materi
pengajaran audiovisual (tercetak); melakukan pembayaran pada kartu panggil jarak jauh prabayar untuk menit pengisian
ulang; melakukan studi kelayakan finansial; melakukan transaksi keuangan; melakukan transaksi keuangan secara online;
melakukan transaksi pasar modal; melakukan transaksi pembayaran tanpa uang tunai; melakukan transaksi valuta asing
untuk orang lain; melakukan urusan keuangan online; memberikan bantuan keuangan kepada organisasi sosial, amal dan
keagamaan; memberikan beasiswa menari; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui Internet;
memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui database komputer; memberikan daftar real estat dan informasi
real estat melalui situs web; memberikan hibah dan penghargaan keuangan di bidang kursus bahasa asing untuk tujuan amal;
memberikan hibah dan penghargaan keuangan di bidang pelatihan bahasa Arab untuk layanan amal; memberikan hibah dan
penghargaan keuangan di bidang pendidikan untuk tujuan amal; memberikan hibah keuangan; memberikan hibah penelitian;
memberikan hibah penelitian di bidang seni; memberikan hibah proyek untuk proyek kesadaran lingkungan; memberikan
hibah uang kepada badan amal; memberikan informasi akun investasi melalui telepon; memberikan informasi akun investasi
online; memberikan informasi dan analisis melalui Internet di bidang investasi keuangan; memberikan informasi dan data
mengenai bursa efek; memberikan informasi dan penelitian di bidang keuangan dan investasi keuangan; memberikan
informasi dan saran di bidang investasi keuangan; memberikan informasi dan saran di bidang keuangan; memberikan
informasi dan saran di bidang penilaian keuangan; memberikan informasi di bidang investasi dan keuangan melalui jaringan
komputer dan jaringan komunikasi global; memberikan informasi di bidang keuangan dan investasi; memberikan informasi di
bidang keuangan pribadi; memberikan informasi di bidang real estat melalui Internet; memberikan informasi keuangan;
memberikan informasi keuangan berdasarkan/sesuai permintaan (on-demand) dan real-time tentang mata uang digital, mata
uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas; memberikan informasi keuangan dalam bentuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan peringkat token
utilitas; memberikan informasi keuangan dan saran keuangan melalui situs web; memberikan informasi keuangan dengan cara
elektronik; memberikan informasi keuangan di bidang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan pasar token utilitas; memberikan
informasi keuangan melalui database komputer; memberikan informasi keuangan melalui situs web; memberikan informasi
keuangan pribadi dan saran keuangan melalui situs web; memberikan informasi keuangan secara online; memberikan
informasi keuangan yang berkaitan dengan kelayakan kredit perusahaan dan individu; memberikan informasi keuangan yang
berkaitan dengan nilai tukar; memberikan informasi online di bidang asuransi; memberikan informasi pasar saham;
memberikan informasi pasar saham dan pasar sekuritas melalui database komputer online; memberikan informasi pasar
saham melalui database komputer online; memberikan informasi pasar sekuritas; memberikan informasi pasar sekuritas
melalui database komputer online; memberikan informasi perbankan; memberikan informasi pinjaman siswa; memberikan
informasi real estat; memberikan informasi real estat yang berkaitan dengan properti dan tanah; memberikan informasi
reasuransi; memberikan informasi rekening bank melalui telepon; memberikan informasi tentang pasar opsi melalui situs web;
memberikan informasi tentang penjualan komoditas; memberikan informasi tentang rencana asuransi kesehatan; memberikan
informasi terkait dana hibah pendidikan melalui database yang dapat dicari secara online; memberikan informasi terkait
dengan broker asuransi jiwa; memberikan informasi terkait dengan broker asuransi non-jiwa; memberikan informasi terkait
dengan pengumpulan dana amal; memberikan informasi terkait dengan perdagangan komoditas berjangka; memberikan
informasi terkait dengan perhitungan tarif premi asuransi; memberikan informasi terkait dengan pertanggungan asuransi;
memberikan informasi terkait dengan perwalian kontrak berjangka keuangan; memberikan informasi terkait layanan
penyimpanan aman untuk logam mulia; memberikan informasi terkait penilaian barang antik; memberikan informasi terkait
penilaian batu mulia; memberikan informasi terkait penilaian mobil bekas; memberikan informasi terkait penilaian real estat;
memberikan informasi terkait penilaian seni; memberikan informasi terkait penyesuaian klaim untuk asuransi non-jiwa;
memberikan informasi terkait penyewaan mesin teller otomatis [ATM]; memberikan informasi terkait penyewaan tanah;
memberikan informasi terkait perdagangan berjangka efek pasar domestik; memberikan informasi terkait perdagangan
berjangka indeks sekuritas; memberikan informasi terkait perdagangan efek; memberikan informasi terkait perdagangan efek
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dan indeks berjangka di pasar luar negeri; memberikan informasi terkait perdagangan komoditas; memberikan informasi
terkait perdagangan opsi sekuritas; memberikan informasi terkait pialang berjangka indeks efek; memberikan informasi terkait
pialang opsi sekuritas; memberikan informasi terkait sumbangan amal sebagai bagian dari perencanaan perumahan;
memberikan informasi terkait transaksi valuta asing; memberikan informasi yang berkaitan dengan asuransi; memberikan
informasi yang berkaitan dengan futures sekuritas pasar domestik dan asing; memberikan informasi yang berkaitan dengan
hibah keuangan di bidang pendidikan melalui situs web; memberikan informasi yang berkaitan dengan jaminan
pertanggungjawaban dan penerimaan tagihan pertukaran; memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan dan
investasi melalui sarana elektronik; memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan melalui sarana elektronik;
memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan melalui situs web; memberikan informasi yang berkaitan dengan
layanan penyimpanan barang berharga; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan penyimpanan simpanan untuk
sekuritas; memberikan informasi yang berkaitan dengan manajemen keuangan program dan layanan penggantian farmasi;
memberikan informasi yang berkaitan dengan manajemen keuangan program penggantian pasien; memberikan informasi
yang berkaitan dengan penjaminan asuransi jiwa; memberikan informasi yang berkaitan dengan penjaminan emisi efek;
memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan bangunan; memberikan informasi yang berkaitan dengan perantara
perdagangan berjangka efek pasar luar negeri; memberikan informasi yang berkaitan dengan perantara perdagangan efek;
memberikan informasi yang berkaitan dengan perdagangan berjangka efek pasar luar negeri; memberikan informasi yang
berkaitan dengan pertanggungan asuransi jiwa; memberikan informasi yang berkaitan dengan urusan real estat melalui
Internet; memberikan informasi, konsultasi dan saran di bidang keuangan; memberikan informasi, konsultasi dan saran di
bidang penilaian keuangan; memberikan informasi, konsultasi dan saran di bidang perbankan investasi; memberikan
informasi, peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan instrumen keuangan melalui web; memberikan
informasi, peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan obligasi melalui situs web; memberikan informasi,
peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan reksa dana melalui situs web; memberikan informasi, peringkat,
ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan stok melalui situs web; memberikan investor dengan informasi keuangan;
memberikan jaminan keuangan; memberikan jaminan yang diperluas; memberikan layanan garansi tambahan untuk barang
yang dibeli menggunakan kartu kredit; memberikan penawaran harga asuransi kendaraan; memberikan penawaran harga
premi asuransi melalui sarana on-line, telepon dan surat; memberikan penilaian finansial atas kerusakan setelah bencana;
memberikan pinjaman dengan jaminan; memberikan pinjaman sementara; memberikan pinjaman siswa; memberikan
pinjaman yang dijamin dengan surat berharga; memberikan saran di bidang asuransi properti dan kecelakaan; memberikan
saran yang berkaitan dengan investasi real estat; memberikan saran yang berkaitan dengan pengaturan hipotek; membiayai
pinjaman untuk sistem keamanan dan pengawasan; membiayai, mengatur dan mengamankan pinjaman untuk orang lain;
memelihara akun escrow untuk investasi; memelihara rekening hipotek escrow; memeriksa layanan akun; memeriksa
pemrosesan dan layanan pembayaran tagihan; memfasilitasi dan mengatur untuk pembiayaan dan penyaluran penggalangan
dana dan donasi/sumbangan; memfasilitasi pemindahan yang setara dengan uang elektronik; memfasilitasi pinjaman antara
peminjam dan investor; mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas
rumah kaca lainnya; memproses pembayaran kartu kredit; memproses pembayaran untuk menambahkan airtime ke layanan
nirkabel prabayar atau pay-as-go-go; memproses pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi
elektronik; menangani langganan dan penawaran sekuritas; menciptakan kemitraan strategis untuk tujuan penggalangan dana
untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dukungan sipil dan komunitas, kesenian, ilmu pengetahuan,
lingkungan, keberlanjutan, keragaman, kebudayaan, kewirausahaan sosial, dan dukungan atas filantropi; mendistribusikan
pembayaran pinjaman kepada pemegang catatan melalui jaringan komputer global dalam bentuk pemrosesan elektronik;
menganalisis dan menyusun data untuk mengukur kinerja pasar keuangan; mengatur asuransi; mengatur hipotek; mengatur
hipotek dan pinjaman; mengatur investasi keuangan; mengatur keuangan untuk film; mengatur keuangan untuk program radio;
mengatur keuangan untuk program televisi; mengatur keuangan untuk proyek konstruksi; mengatur keuangan untuk proyek
olahraga, budaya dan hiburan; mengatur pembiayaan untuk proyek-proyek kemanusiaan; mengatur pinjaman; mengatur
pinjaman terhadap keamanan; mengatur sewa dan perjanjian sewa untuk real estat; mengatur transaksi keuangan; mengelola
beberapa sewa/penyewaan properti untuk orang lain; mengelola kartu debit untuk keperluan bisnis; mengelola kartu hadiah
untuk keperluan bisnis; mengelola kartu kredit untuk keperluan bisnis; mengelola kartu pembayaran yang ditangguhkan untuk
keperluan bisnis; mengelola kartu prabayar untuk keperluan bisnis; mengelola reksa dana, dana investasi lahan yasan (real
estate investment trusts / REITS), dan dana lainnya yang meliputi real estate, aset terkait real estate, utang terkait real estate
atau sekuritas yang didukung oleh atau real estate, bunga dalam real estate, aset terkait real estate, atau terkait real estate
utang; mengelola transaksi pembayaran untuk keperluan bisnis; mengeluarkan dan menyediakan tanda terima untuk
pembayaran elektronik dan transaksi pembayaran; mengumpulkan dana untuk orang lain untuk biaya pendidikan tersier;
mengumpulkan uang untuk organisasi kesejahteraan hewan; menilai klaim asuransi; menjamin pembayaran biaya medis
untuk pelancong; mensponsori keuangan pameran dan acara untuk tujuan budaya dan pendidikan; menyediakan
analisis/analitik data, pelaporan, dan layanan konsultasi di bidang biaya klaim medis dan pengeluaran perawatan kesehatan;
menyediakan asuransi perlindungan pembelian untuk barang yang dibeli menggunakan kartu kredit; menyediakan beasiswa
kuliah; menyediakan beasiswa musik; menyediakan beasiswa pendidikan; menyediakan beasiswa sains; menyediakan
beasiswa seni; menyediakan beberapa opsi pembayaran melalui terminal elektronik yang dioperasikan pelanggan yang
tersedia di tempat di toko ritel; menyediakan dan memperbarui indeks keuangan; menyediakan dan memperbarui indeks
keuangan dari nilai dan klasifikasi sekuritas, analisis, dan pelaporannya; menyediakan dana untuk akuisisi dan merger bisnis;
menyediakan dana untuk entitas komersial; menyediakan dana untuk entitas nirlaba; menyediakan dana untuk lembaga
penelitian; menyediakan dana untuk para penemu; menyediakan dana untuk pemerintah; menyediakan dana untuk
penemuan; menyediakan dana untuk pengembangan teknologi baru; menyediakan dana untuk sewa-beli dan sewa;
menyediakan dana untuk universitas; menyediakan dana untuk usaha patungan; menyediakan fasilitas pinjaman dan kredit;
menyediakan hibah proyek untuk proyek HIV / AIDS; menyediakan hibah proyek untuk proyek kesadaran kesehatan;
menyediakan hibah proyek untuk proyek lingkungan; menyediakan indeks keuangan berdasarkan kelompok sekuritas
tertentu/pilihan; menyediakan informasi bursa efek online dari database komputer atau Internet; menyediakan informasi dalam
bidang perbankan online, peminjaman, investasi, penganggaran, manajemen keuangan, dan jasa keuangan; menyediakan
informasi daring perihal jasa keuangan, perbankan, asuransi dan invetasi.; menyediakan informasi keuangan dan asuransi
secara online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global; menyediakan informasi keuangan online dari basis
data komputer atau Internet; menyediakan informasi mengenai investasi; menyediakan informasi mengenai transaksi valuta
asing; menyediakan informasi on-line yang berkaitan dengan layanan keuangan, perbankan, asuransi dan investasi;
menyediakan informasi online tentang asuransi dari basis data komputer atau Internet; menyediakan informasi online tentang
reasuransi dari database komputer atau Internet; menyediakan informasi yang berkaitan dengan urusan keuangan dan
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moneter; menyediakan jasa/layanan pembayaran bergerak (mobile) elektronik untuk orang lain; menyediakan layanan kartu
biaya dan kartu prabayar nilai tersimpan, layanan (kartu) diskon dan kartu loyalitas; menyediakan layanan kartu diskon dan
layanan rabat/potongan harga lainnya sebagai bagian dari program loyalitas pelanggan; menyediakan layanan pembayaran
pinjaman; menyediakan layanan penggalangan dana untuk orang lain melalui jaringan komputer global; menyediakan layanan
pinjaman keuangan untuk pihak ketiga; menyediakan layanan transaksi elektronik terkait dengan asuransi; menyediakan
manajemen keuangan dari rekening pensiun melalui situs web; menyediakan modal kerja; menyediakan pembiayaan modal
kerja untuk usaha kecil dan pemilik usaha kecil; menyediakan pemrosesan elektronik dan pelacakan transfer dana elektronik;
menyediakan pemrosesan elektronik transaksi kartu kredit dan debit dan pembayaran elektronik melalui jaringan komputer
global; menyediakan rabat di perusahaan yang berpartisipasi dari orang lain melalui penggunaan kartu keanggotaan;
menyediakan skema biaya pemakaman prabayar; menyediakan uang tunai dan potongan harga lainnya untuk penggunaan
kartu kredit sebagai bagian dari program loyalitas pelanggan; menyewakan kantor, toko, properti untuk restoran, flat (flats) dan
apartemen; menyewakan ruang kerja bersama dengan fasilitas kantor seperti ruang rapat, ruang untuk customer service;
menyiapkan dan mengatur dokumen penutupan pinjaman; menyusun keuangan, sekuritas, pertukaran saham, perdagangan
dan penawaran (quote), nilai indeks dan informasi pasar keuangan lainnya untuk tujuan bisnis; modal ventura dan investasi
utang; nasihat keuangan di bidang waralaba; obligasi jaminan, penjualan komersial, dan pertukaran serta dana investasi
(investment trusts); organisasi koleksi amal; organisasi pengumpulan moneter; pembagian ekuitas real estat; pembaruan sewa
real estat; pembayaran dan layanan kredit; pembebasan lahan untuk orang lain; pembelian dan penjualan bangunan;
pembelian dan penjualan tanah; pembelian, penjualan dan penukaran mata uang virtual atau manajemen mata uang virtual
elektronik; pembelian, penjualan dan penukaran mata uang virtual atau perantara pembelian, penjualan dan penukaran mata
uang virtual; pemberian dan penjaminan garansi serta perpanjangan kontrak garansi; pemberian informasi di bidang real estat
dengan cara menghubungkan suatu website ke website lain yang menampilkan informasi real estat; pemberian informasi
keuangan tentang saham; pembiayaan dan pengadaan pembiayaan; pembiayaan ekuitas publik; pembiayaan ekuitas publik
dan swasta; pembiayaan ekuitas swasta; pembiayaan jaminan; pembiayaan mobil; pembiayaan multiguna; pembiayaan
pembebasan lahan; pembiayaan pembelian konsumen; pembiayaan pembelian sewa; pembiayaan penelitian medis;
pembiayaan pengembangan produk; pembiayaan pengembangan properti; pembiayaan pengembangan real estat;
pembiayaan perusahaan; pembiayaan pinjaman; pembiayaan pinjaman dengan jaminan; pembiayaan pinjaman rumah;
pembiayaan pinjaman, pembiayaan real estat, investasi real estat; pembiayaan premi asuransi; pembiayaan proyek;
pembiayaan proyek industri; pembiayaan proyek pembangunan; pembiayaan proyek pengembangan real estat; pembiayaan
real estat; pembiayaan sewa; pembiayaan sewa beli; pembiayaan sewa mobil; pembiayaan sewa-beli; pembiayaan untuk
militer; pembiayaan yang dijamin secara finansial; pemrosesan dan transmisi elektronik dari data pembayaran tagihan untuk
pengguna jaringan internet dan komunikasi; pemrosesan elektronik dari kartu kredit, kartu debit, transfer dana elektronik,
layanan kliring, cek elektronik, dan pembayaran elektronik; pemrosesan elektronik dari klaim asuransi dan data pembayaran;
pemrosesan elektronik pembayaran elektronik melalui jaringan komputer global; pemrosesan elektronik pembayaran tagihan
untuk pengguna jaringan komputer dan komunikasi; pemrosesan klaim asuransi; pemrosesan klaim reasuransi; pemrosesan
pembayaran cek elektronik; pemrosesan pembayaran elektronik; pemrosesan pembayaran elektronik melalui jasa dompet
elektronik; pemrosesan pembayaran kartu debit; pemrosesan pembayaran kartu kredit; pemrosesan pembayaran mata uang
kripto; pemrosesan pembayaran pajak; pemrosesan pembayaran pajak fidusia; pemrosesan pembayaran tagihan elektronik;
pemrosesan pembayaran valuta asing elektronik; pemrosesan transaksi asuransi; pemrosesan transaksi debit elektronik;
pemrosesan transaksi kartu debit; pemrosesan transaksi kartu kredit; pemrosesan transaksi kartu kredit elektronik;
pemrosesan transaksi kartu toko; pemrosesan transaksi keuangan; pemrosesan transaksi keuangan secara daring melalui
database komputer atau melalui jaringan informasi global atau melalui telekomunikasi atau perangkat seluler atau pada titik
penjualan; pemrosesan transaksi pembayaran; pemrosesan transaksi pembayaran melalui Internet; pemrosesan transaksi
rekening tabungan; pemrosesan transaksi transfer bank; pemrosesan transaksi tunai; pemrosesan transaksi tunai elektronik;
pemulihan hutang dan layanan agen penagihan; penagihan hutang dan layanan pemulihan; penagihan pembayaran untuk
barang dan jasa; penagihan utang elektronik; penanaman Modal; penanaman modal; penanaman modal dalam sekuritas
dengan dana bersama para pemegang saham; penanggung-jawaban keuangan untuk hiburan dan acara serta kegiatan
perusahaan dan budaya; penasehat real estat; penebusan/penukaran voucher belanja dan sertifikat hadiah; penelitian ekuitas;
penelitian ekuitas bisnis; penelitian keuangan; penelitian keuangan dan layanan informasi; penelitian keuangan di bidang
manajemen risiko; penelitian sejarah/riwayat properti riil; penerbitan cek; penerbitan cek bank; penerbitan cek perjalanan;
penerbitan cek perjalanan dan surat kredit; penerbitan dan penebusan token nilai; penerbitan dan pengelolaan mata uang
virtual elektronik; penerbitan kartu bank; penerbitan kartu biaya; penerbitan kartu debit; penerbitan kartu diskon loyalitas
pelanggan; penerbitan kartu hadiah prabayar; penerbitan kartu kredit; penerbitan kartu kredit prabayar; penerbitan kartu nilai
tersimpan; penerbitan kartu nilai tersimpan prabayar; penerbitan kartu nilai tersimpan untuk digunakan sebagai tiket perjalanan
elektronik; penerbitan kartu panggilan telekomunikasi prabayar; penerbitan kartu panggilan telekomunikasi prabayar, yaitu,
kartu prabayar SIM; penerbitan kartu pembayaran; penerbitan kartu pembayaran elektronik sehubungan dengan skema bonus
dan hadiah; penerbitan kartu pembayaran elektronik sehubungan dengan skema loyalitas pelanggan, skema insentif, skema
bonus dan skema hadiah; penerbitan kartu pembayaran prabayar; penerbitan kartu prabayar dan token nilai; penerbitan kartu
prabayar elektronik; penerbitan kode diskon loyalitas pelanggan; penerbitan letter of credit; penerbitan mata uang virtual
elektronik; penerbitan mata uang virtual elektronik untuk permainan online; penerbitan nilai benda berharga sebagai bagian
dari skema keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah
dan kartu diskon; penerbitan obligasi; penerbitan poin loyalitas pelanggan; penerbitan sekuritas yang didukung hipotek;
penerbitan sertifikat hadiah yang kemudian dapat ditebus dengan barang atau jasa; penerbitan surat berharga yang dapat
diperdagangkan; penerbitan token bernilai dalam bentuk voucher hadiah; penerbitan token nilai; penerbitan token nilai dalam
sifat voucher restoran; penerbitan token nilai sebagai hadiah untuk loyalitas pelanggan; penerbitan voucher; penerbitan
voucher belanja dan sertifikat hadiah; penerimaan pembayaran tagihan; penerimaan sumbangan amal moneter; penerimaan
sumbangan amal moneter untuk mendanai penelitian medis; penerimaan uang kertas; penerimaan, pemprosesan, otentikasi,
pengelolaan dan rekonsiliasi pembayaran elektronik dan transaksi pembayaran elektronik; pengadaan hipotek untuk orang
lain; pengadaan pinjaman; pengadaan sewa real estat; pengaturan dan penyediaan keuangan bisnis; pengaturan dana (jasa
keuangan); pengaturan penilaian klaim asuransi; pengaturan sewa untuk penyewaan harta kekayaan; pengelolaan dan
pengaturan kepemilikan bersama atas real estat; pengelolaan dana; pengelolaan dana ekuitas swasta; pengelolaan dana
investasi; pengelolaan dana investasi modal; pengelolaan dana luar negeri; pengelolaan dana pensiun; pengelolaan dana
untuk klien pribadi; pengelolaan efek yang terdaftar; pengelolaan fasilitas untuk real estat dan properti; pengelolaan keuangan
dana pensiun; pengelolaan keuangan modal investasi; pengelolaan keuangan modal pengembangan; pengelolaan keuangan
pembayaran penggantian untuk orang lain; pengelolaan keuangan program beasiswa; pengelolaan keuangan program dan
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layanan penggantian farmasi; pengelolaan keuangan program dan layanan penggantian pengobatan; pengelolaan keuangan
program pensiun karyawan; pengelolaan keuangan rekening pensiun; pengelolaan keuangan rekening tabungan; pengelolaan
keuangan rencana perawatan kesehatan pra-bayar; pengelolaan keuangan skema investasi kolektif; pengelolaan portofolio
efek yang dapat ditransfer; pengelolaan reksa dana; pengelolaan tanah dan bangunan pemukiman; pengelolaan tanah dan
rumah apartemen; pengembangan dan pengelolaan portofolio investasi; pengembangan properti dan real estat; penggalangan
dana peringatan; penggunaan bersama real estat yang disewakan untuk berlibur untuk jangka waktu tertentu; penggunaan
bersama real estat yang disewakan untuk jangka waktu tertentu; penghitungan koin otomatis, penyortiran, dan layanan
konversi; penghitungan, penyediaan dan pembaruan indeks dan sub-indeks sekuritas keuangan untuk kepentingan pihak lain;
pengiriman dana dengan menggunakan sarana elektronik; pengoperasian real estate, yaitu pendirian bangunan komersial,
termasuk pusat perbelanjaan; pengumpulan biaya lisensi atas nama penulis dan penerbit dan membuat pembayaran ke
pemilik hak cipta musik; pengumpulan dana amal; pengumpulan dana amal melalui acara bowling; pengumpulan dana amal
melalui acara golf; pengumpulan dana amal melalui acara hiburan; pengumpulan dana amal melalui acara lari dan berjalan;
pengumpulan dana amal melalui balapan sepeda statis; pengumpulan dana amal melalui konser musik; pengumpulan dana
amal melalui penjualan perangko amal; pengumpulan dana amal untuk pencegahan dan pencegahan bencana; pengumpulan
premi asuransi; pengumpulan sumbangan moneter untuk tujuan amal; pengutipan harga bursa efek; penilaian ad valorem real
estat; penilaian antik dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penilaian asuransi; penilaian barang antik;
penilaian batu mulia; penilaian batu mulia dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penilaian batu permata;
penilaian berlian; penilaian berlian, batu mulia dan logam mulia; penilaian cap; penilaian dan pengelolaan real estat; penilaian
dan penilaian fiskal; penilaian fiskal; penilaian kekayaan intelektual; penilaian kerugian asuransi; penilaian keuangan; penilaian
keuangan aset kekayaan intelektual; penilaian keuangan atas kredit perusahaan dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; penilaian keuangan dalam menanggapi panggilan untuk tender; penilaian keuangan kredit perusahaan; penilaian
keuangan properti pribadi dan real estat; penilaian keuangan, layanan penyesuaian dan penyelesaian yang berkaitan dengan
klaim asuransi; penilaian klaim asuransi; penilaian logam mulia; penilaian mobil; penilaian mobil bekas; penilaian numismatik;
penilaian perhiasan; penilaian real estat; penilaian real estat dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penilaian
real estat untuk keperluan pajak; penilaian risiko keuangan; penilaian seni; penilaian seni dan evaluasi barang antik; penilaian
seni dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penilaian tanah; penilaian tanah dan bangunan pemukiman;
penilaian untuk klaim asuransi properti pribadi; penilaian untuk klaim asuransi real estat; penilaian untuk klaim asuransi yang
berkaitan dengan properti pribadi; penilaian untuk klaim asuransi yang berkaitan dengan real estat; penilaian,
permintaan/pemeriksaan dan penelitian keuangan; penilaian, seleksi, akuisisi, penaksiran, pialang, penyewaan, rental, tender,
manajemen dan valuasi real estat; peningkatan keuangan; peningkatan modal; peningkatan modal untuk akuisisi dan merger
bisnis; peningkatan modal untuk usaha patungan; penjaminan anuitas; penjaminan asuransi; penjaminan asuransi bangunan;
penjaminan asuransi di bidang asuransi kewajiban profesional; penjaminan asuransi gigi; penjaminan asuransi jiwa;
penjaminan asuransi jiwa, kesehatan, properti, dan kerugian; penjaminan asuransi kebakaran; penjaminan asuransi
kebakaran laut; penjaminan asuransi kecelakaan; penjaminan asuransi kecelakaan industri; penjaminan asuransi kelautan;
penjaminan asuransi kendaraan bermotor; penjaminan asuransi kesehatan; penjaminan asuransi kewajiban umum;
penjaminan asuransi mobil; penjaminan asuransi non-jiwa; penjaminan asuransi pertanian; penjaminan asuransi properti;
penjaminan asuransi real estat; penjaminan asuransi rumah; penjaminan asuransi transportasi laut; penjaminan dan
administrasi asuransi perawatan kesehatan yang disediakan melalui jaringan komputer global; penjaminan kredit pembeli;
penjualan kredit; penjualan real estat; penukaran uang; penyedia bantuan riset mengenai jasa bimbingan keuangan; penyedia
basis data komputer elektronik online dengan fitur informasi sekuritas melalui jaringan komputer global; penyedia informasi
berupa berita dan ulasan, analisa dan laporan mengenai kinerja pasar dan harga obligasi daerah dan berita serta analisa
mengenai uang kas perusahaan dan kepatuhan perusahaan, berita serta analisa merger dan akuisisi, informasi kepemilikan
korporasi, informasi mengenai eksekutif korporasi dan keuangan, operasi pascadagang seperti proses dagang dan
pembayaran (settlement), alokasi, dan rekonsiliasi akun pada pasar sekuritas global; penyedia informasi keuangan mengenai
obligasi; penyedia informasi perdagangan sekuritas, yaitu klasifikasi sekuritas, broker, dealer, dan emiten; penyedia jasa
urusan tanah dan bangunan pemukiman; penyedia laporan statistik sesuai keinginan mengenai data keuangan; penyediaan
bantuan keuangan untuk program dan pelayanan untuk pihak lain untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat,
dukungan sipil dan komunitas, kesenian, ilmu pengetahuan, lingkungan, keberlanjutan, keragaman, kebudayaan,
kewirausahaan sosial, dan dukungan atas filantropi; penyediaan daftar atau informasi nilai tukar; penyediaan daftar real estat
yang memfasilitasi transaksi kondominium dan transaksi real estat lainnya; penyediaan dana investasi modal ventura;
penyediaan database informasi mengenai daftar real estat perumahan di berbagai lingkungan dan komunitas; penyediaan
garansi untuk barang-barang yang diproduksi oleh pihak lain, yaitu komputer, tablet, televisi, pemutar media, konsol video
game, kamera digital, peralatan rumah tangga dan konsumen, sistem HVAC, pipa rumah tangga, vakuum pusat, pemanas air
panas, pelembab udara, penurun air, pelunak air, peralatan olahraga dan rekreasi, barang olahraga, halaman rumput dan
peralatan taman, peralatan listrik luar ruangan, perabot rumah tangga, cakram padat, perangkat lunak komputer, mainan dan
perhiasan; penyediaan garansi untuk barang-barang yang diproduksi oleh pihak lain, yaitu perangkat keamanan rumah, sistem
keamanan rumah, sistem otomasi rumah dan suku cadang untuk yang disebutkan di atas.; penyediaan informasi atas
perwalian kontrak berjangka panjang; penyediaan informasi mengenai agen untuk berlangganan obligasi; penyediaan
informasi mengenai agen untuk perantara agen yang mempercayakan dengan perdagangan dengan komisi dalam pasar
domestik sekuritas, indeks berjangka sekuritas dan opsi sekuritas; penyediaan informasi mengenai agen untuk perdagangan
berjangka komoditas; penyediaan informasi mengenai jasa perantara yang berkaitan dengan langganan atau penawaran
sekuritas; penyediaan informasi mengenai jasa yang berkaitan dengan surat kredit; penyediaan informasi mengenai
penawaran sekuritas; penyediaan informasi mengenai penerimaan deposit dan penerimaan deposit cicilan interval tetap;
penyediaan informasi mengenai penukaran uang; penyediaan informasi mengenai penyediaan informasi pasar saham;
penyediaan informasi mengenai penyimpanan barang berharga termasuk sekuritas dan logam mulia; penyediaan informasi
mengenai perantara sekuritas, indeks berjangka sekuritas, opsi sekuritas, dan kontrak berjangka sekuritas pasar asing;
penyediaan informasi mengenai perantara untuk likuidasi sekuritas; penyediaan informasi mengenai pertukaran pembayaran
dalam negeri; penyediaan informasi mengenai pinjaman dan diskon tagihan; penyediaan informasi yang berkaitan dengan
penerbitan token nilai; penyediaan informasi yang menawarkan di bidang real estat mengenai penyewaan, pembelian dan
penjualan apartemen, kondominium, villa, dan kabin melalui portal website internet; penyediaan informasi, konsultasi dan
saran yang berkaitan dengan layanan akuisisi dan manajemen tanah dan bangunan pemukiman terkait dengan pusat data,
penyewaan ruang untuk pusat data, dan manajemen bangunan; penyediaan jasa-jasa untuk melakukan pembayaran
menggunakan kartu pra bayar melalui jaringan komunikasi global; penyediaan kredit modal kerja dan pinjaman dalam segala
jenis; penyediaan layanan pembayaran tanpa kontak elektronik; penyediaan layanan pembiayaan dan modal ventura untuk
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perusahaan yang baru didirikan dan yang baru dirintis untuk perusahaan yang bergerak bidang teknologi dan informasi;
penyediaan layanan penggalangan dana amal dalam kaitannya dengan offsite karbon; penyediaan pinjaman oleh serikat
kredit; penyediaan semua layanan yang disebutkan di atas melalui sarana elektronik dan via Internet; penyediaan situs web
yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; penyelenggaraan penagihan
utang; penyelesaian pertukaran pembayaran domestic; penyelesaian transaksi keuangan untuk saham, obligasi, sekuritas dan
ekuitas untuk orang lain; penyesuaian klaim asuransi; penyesuaian klaim asuransi dan layanan penyelesaian; penyesuaian
klaim di bidang asuransi; penyesuaian klaim untuk asuransi non-jiwa; penyewaan apartemen; penyewaan apartemen,
kondominium, villa, dan kabin beserta perabot dalam jangka pendek; penyewaan apartemen, kondominium, villa, dan kabin
yang menggunakan iklan berbayar per klik pada jaringan komputer global; penyewaan atau rental bangunan; penyewaan dan
pengelolaan residensial kondominium bagi pihak lain yang berlokasi di dalam pengembangan hotel; penyewaan dispenser
uang tunai; penyewaan flat; penyewaan kantor; penyewaan kantor, real estate dan apartemen; penyewaan kondominium
perumahan yang terletak di dalam pengembangan hotel; penyewaan mesin pemrosesan atau penghitungan uang kertas dan
uang logam; penyewaan pabrik; penyewaan properti komersial, industri, ritel dan perumahan; penyewaan real properti;
penyewaan ruang pusat perbelanjaan; penyewaan ruang toko serba ada; penyewaan ruang untuk berdagang; penyewaan
tanah; penyewaan tempat untuk berdagang makanan dan minuman; penyewaan tempat usaha; penyewaan toko yang bebas
bea [real estate]; penyewaan unit komersial di atas kapal pesiar; penyewaan unit perumahan di atas kapal pesiar; penyiapan
laporan keuangan; penyimpanan barang berharga termasuk surat berharga dan logam mulia [layanan brangkas]; peramalan
keuangan; perantara asuransi kendaraan bermotor; perantara hak emisi; perantara kredit karbon; perantara pembelian kredit;
perantara penerbitan kartu kredit; perantara perdagangan berjangka sekuritas pasar luar negeri; perantara untuk asuransi dan
kredit; perantara untuk sewa beli; perbankan; perbankan elektronik dan layanan keuangan terkomputerisasi atau otomatis;
perbankan elektronik melalui jaringan komputer global [Internet banking]; perbankan hipotek; perbankan hipotek, layanan
pinjaman dan broker; perbankan investasi; perbankan komersial; perbankan komersial on-line; perbankan melalui jaringan
komunikasi global; perbankan online dan jasa keuangan melalui jaringan komputer global; perbankan online dan jasa
keuangan yang dapat diakses melalui situs web atau aplikasi bergerak yang dapat diunduh; perbankan pedagang; perbankan
rumah; perbankan swasta; perdagangan berjangka; perdagangan elektronik instrumen keuangan; perdagangan emas;
perdagangan instrumen keuangan, saham, opsi dan produk turunan lainnya secara online; perdagangan karbon dioksida dan
kredit emisi gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi; perdagangan keuangan; perdagangan keuangan elektronik,
yaitu, perdagangan bidang aset digital (digitized assets); perdagangan kliring untuk komoditas, futures dan valuta asing;
perdagangan komoditas; perdagangan mata uang; perdagangan mata uang real-time online; perdagangan obligasi;
perdagangan opsi; perdagangan opsi online di pasar pertukaran opsi; perdagangan valuta asing; perencanaan dan
manajemen keuangan; perencanaan hipotek; perencanaan kepercayaan keuangan; perencanaan keuangan; perencanaan
keuangan untuk masa pensiun; periksa layanan jaminan pembayaran; periksa layanan pemulihan; periksa layanan pencairan;
periksa layanan verifikasi dan pencelupan; periksa pemrosesan; periksa verifikasi; perkiraan biaya; perpanjangan kredit ritel;
persiapan dan analisis laporan keuangan; persiapan laporan asuransi; persiapan laporan keuangan dan asuransi; persiapan
laporan keuangan yang berkaitan dengan pembiayaan proyek pembangunan; persiapan laporan keuangan yang berkaitan
dengan proyek pembangunan; persiapan laporan kredit; persiapan laporan peringkat kredit; persiapan laporan yang berkaitan
dengan keuangan dan investasi; persiapan manajemen properti riil (real property) dari laporan keuangan yang berkaitan
dengan real estat; pertanyaan mengenai kredit; pertukaran keuangan; pertukaran mata uang asing; pertukaran mata uang dan
saran; pertukaran mata uang virtual elektronik; pertukaran moneter; perwalian uang, sekuritas, klaim moneter, properti pribadi,
tanah, hak atas tanah, hak atas permukaan bumi atau sewa atas tanah; pialang asuransi mobil; pialang investasi; pialang
investasi modal; pialang komoditas; pialang kredit; pialang mata uang; pialang opsi sekuritas; pialang pabean; pialang real
estat; pialang saham; pialang saham, komoditas, dan futures; pialang tanah dan bangunan pemukiman; pinjaman
[pembiayaan] dan diskon tagihan; pinjaman angsuran; pinjaman dengan bayaran angsuran; pinjaman dengan jaminan;
pinjaman ekuitas rumah; pinjaman hipotek; pinjaman komersial; pinjaman online; pinjaman sementara; pinjaman sewa-beli;
pinjaman tanpa jaminan dan dengan jaminan; pinjaman terhadap sekuritas; proses pembayaran elektronik yang dilakukan
dengan kartu prabayar; refinancing hipotek; reksa dana; restrukturisasi hutang; restrukturisasi sewa real estat; saran investasi;
saran investasi komoditas; saran keuangan yang berkaitan dengan pajak penghasilan; saran pinjaman; saran tentang
penilaian fiskal; saran yang berkaitan dengan investasi; sekuritisasi hipotek; setoran barang berharga; sewa guna tanah dan
pemukiman; sewa pembiayaan; sewa real estat; sewa sekuritisasi; sewa tempat komersial; sewa, pialang, penyewaan dan
pengelolaan apartemen, kondominium, vila, dan kabin; sewa-beli bangunan; sewa-beli fasilitas komputer; sewa-beli kendaraan
darat; sewa-beli komputer; sewa-beli peralatan kantor; sewa-beli peralatan medis; sewa-beli peralatan perawatan kulit; sewabeli peralatan pertanian; sewa-beli peralatan telekomunikasi; sewa-beli robot yang dapat diprogram pengguna; sewa-beli
tanah; sewa-beli ternak; sewa-guna real estat; sponsor keuangan; sponsor keuangan acara budaya; sponsor keuangan acara
seni visual; sponsor keuangan acara teater; sponsor keuangan dan pendanaan film; sponsor keuangan dan pendanaan
program radio; sponsor keuangan dan pendanaan program televisi; sponsor keuangan kompetisi berkuda; sponsor keuangan
organisasi sosial, amal dan keagamaan; sponsor keuangan untuk acara dansa; sponsor keuangan untuk kegiatan hiburan;
sponsor keuangan untuk kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; sponsor keuangan untuk kegiatan olahraga; studi kelayakan
finansial; subrogasi asuransi; survei kuantitas; token dan mata uang virtual untuk digunakan dalam permainan video (sebagai
alat pembayaran); transaksi kartu kredit elektronik; transaksi keuangan; transaksi keuangan dan moneter; transaksi keuangan
online; transaksi keuangan yang terkait dengan kepemilikan real estat milik orang lain; transaksi mata uang; transaksi
menggunakan kartu kredit dan debit dan cek secara elektronik semua melalui jaringan komunikasi global; transaksi moneter;
transaksi valuta asing; transfer dana elektronik; transfer dana elektronik dan layanan pembayaran; transfer dana elektronik
melalui jaringan telekomunikasi; transfer dana investasi dan layanan transaksi; transfer elektronik mata uang virtual; transfer
elektronik mata uang virtual untuk digunakan oleh anggota komunitas online melalui jaringan komputer global; transfer
pembayaran untuk pihak lain melalui internet; transfer uang secara elektronik; transmisi dana secara elektronik untuk pihak
lain; underwriting asuransi kecelakaan laut; urusan keuangan dan moneter; urusan keuangan, yaitu, manajemen keuangan,
perencanaan keuangan, peramalan keuangan, manajemen portofolio keuangan dan analisis dan konsultasi keuangan; urusan
moneter; urusan moneter, jasa agen pialang saham, jasa pertukaran dan perdagangan mata uang; urusan perbankan, operasi
bank dan kredit; urusan real estat; verifikasi kredit melalui jaringan informasi komputer global===
===Acara yang tidak dapat diunduh yang menampilkan program televisi dan dalam bentuk pendek serta gambar bergerak
dalam bentuk komedi, drama, berita, realitas, dan variasi konten; Akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursuskursus pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang olahraga sepatu roda atau rollersports, khususnya
yang berkaitan dengan olah raga sepatu roda; Akademi animasi; Akademi computer; Aktivitas olahraga yang melibatkan
kinerja oleh tim basket; Balai musik; Beksi; Belantek; Belenggo; Belenggo Rebana; Bimbingan belajar (bimbel); Bimbingan
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penguatan sumberdaya kesehatan nusantara; Cingkrik; Cokek; Counseling peningkatan kesadaran respon emosi dan aksi
seseorang dalam menghadapi permasalahan; Counseling untuk pemulihan kondisi emosi dan kesehatan mental; Database
online di bidang hiburan; Distribusi [selain transportasi] film; Distribusi [selain transportasi] program televisi; Distribusi [selain
transportasi] rekaman audio; Distribusi [selain transportasi] rekaman suara; Distribusi [selain transportasi] video; Distribusi film;
Distribusi film animasi; Distribusi tape video; Distributor perangkat lunak permainan; Duaklimapancer; Film ( hiburan); Hiburan
dalam bentuk serial televisi dan konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama,
berita, dan variasi; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel,
makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi,
layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian
dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya jaringan bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya komersial, pemasaran untuk orang lain; Hubungan dengan lembaga
internasional di bidang pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan dan sertifikasi kewirausahaan bagi usaha mikro kecil dan
menengah; Informasi hiburan, hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; Informasi pendidikan; Informasi tentang pendidikan;
Informasi terkait dengan pendidikan; Instruksi jiu-jitsu Brasil; Instruksi keterampilan permainan; Instruksi sepak bola Amerika;
Jasa penyedia hiburan melalui sistem berbasis web dan portal online untuk pelanggan untuk berpartisipasi dalam permainan
elektronik online yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual;
Jasa Instruktur; Jasa Instruktur snorkeling dan diving; Jasa Pelatihan dan Praktik Pelayanan Sosial kemasyarakatan yang
Buddhistik; Jasa Pelatihan kuliner; Jasa Pelatihan selam (diving); Jasa Pendidikan; Jasa Penyedia Kursus Instruktur
Penyelam PADI (Professional Association of Diving Instructors); Jasa Penyedia Permainan Olahraga yaitu: Outbond, flying
fox, snorkling, diving, mancing; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot berkostum atau regu penari dalam
permainan, pameran, klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan pesta yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan,
kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial,
dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, produksi teater; Jasa hiburan
dalam bentuk penyediaan fasilitas bioskop multipleks; Jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan teater, musikal atau komedi
secara langsung; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk
pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk seri video
mengenai keuangan; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung; Jasa hiburan dan pendidikan dalam
bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik,
turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet
permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan
pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa
hiburan film, video dan teater; Jasa hiburan gawai (gadget) gerak; Jasa hiburan interaktif untuk digunakan dengan telepon
genggam; Jasa hiburan yang disediakan oleh hotel, klub kesehatan dan bersantai; Jasa hiburan, yaitu, acara serial yang
menampilkan permainan papan seluncur yang ditayangkan melalui platform berbagi video online; Jasa hiburan, yaitu, jasa
penyediaan program hiburan dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang
dewasa muda melalui televisi, satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, dimana program
hiburan dan konten tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan
orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter
sayuran antropomorfisme; Jasa hiburan, yaitu, mengatur, mengorganisir, dan mengadakan turnamen dan kompetisi
permainan komputer dan video dan pameran yang terdiri dari tampilan interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang terpusat
di sekitar permainan komputer dan video; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh
melalui layanan transmisi video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan virtual di mana pengguna dapat
berinteraksi untuk tujuan rekreasi, waktu luang atau hiburan; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan
permainan video online; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang
permainan komputer dan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang
tidak dapat diunduh dalam bidang permainan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di
bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu,
penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang menampilkan komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau
animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan program berkelanjutan yang menampilkan
realitas, komedi, drama, berita, dan variasi yang disampaikan melalui internet, nirkabel, dan jaringan seluler; Jasa hiburan,
yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi hiburan; Jasa informasi hiburan dan pertujukan; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan kebudayaan; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi berkaitan dengan pendidikan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan
dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,
sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan
pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi,
travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan,
fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan pengorganisasian acara dan kompetisi; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan pengorganisasian seminar,
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konferensi, dan kompetisi; Jasa instruktur renang; Jasa kegiatan olahraga dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan,
melaksanakan dan mengatur konser, pertunjukan musik secara langsung, penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada
jaringan telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau akses pribadi atau yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal
yang tidak dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin, buku elektronik, blog, konten hiburan multimedia yang tidak
dapat diunduh dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi audio, video, teks, biner, gambar tidak
bergerak, dan grafik dalam bidang musik; Jasa klub kebugaran untuk anak dan bayi; Jasa klub untuk tujuan hiburan yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa konsultasi kesehatan
dan medis terutama yang berkaitan dengan diet; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan untuk pengembangan
karakter dan kemampuan SDM; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan promosi acara olahraga; Jasa kursus; Jasa kursus
secara online; Jasa manajemen acara; Jasa medis; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan
konser, pertunjukan langsung, acara khusus hiburan, acara seni dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran,
festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan
seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi, instruksi online, dan program pembelajaran jarak jauh; Jasa mengorganisir,
mengatur, dan melakukan acara olahraga, yaitu balap lari dan jalan dan acara terkait dengan kebugaran fisik; Jasa nasehat
yang berhubungan dengan golf; Jasa pelatihan; Jasa pelatihan dan pendidikan barista; Jasa pelatihan fotografi; Jasa pelatihan
golf; Jasa pelatihan kegunaan alat-alat; Jasa pelatihan pembentukan karakter (character building) SDM perusahaan; Jasa
pelatihan pembuatan kue; Jasa pelatihan secara online; Jasa pelatihan snorkeling; Jasa pelatihan untuk guru teknik; Jasa
pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan pelaksanaan model acara secara wajar; Jasa
pemberian materi pengajaran di bidang bisnis; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis melalui media sosial; Jasa
pemberian materi pengajaran di bidang hukum; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang hukum melalui media sosial;
Jasa pemberian materi pengajaran lewat fisik maupun media sosial; Jasa pembuatan efek visual dan grafik untuk orang lain;
Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser,
pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa pemesanan tiket untuk
pertunjukan secara langsung; Jasa pemondokan untuk berolah-raga selama liburan; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara
online; Jasa pendidikan akademi; Jasa pendidikan aritmatika (sempoa); Jasa pendidikan bisnis; Jasa pendidikan dan hiburan
dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan
dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu
program multimedia yang sedang berlangsung, di bidang kepentingan umum, didistribusikan melalui berbagai platform di
berbagai bentuk media transmisi; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang
animasi, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan penyuluhan di bidang perikanan; Jasa pendidikan di bidang
bisnis; Jasa pendidikan di bidang bisnis melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum; Jasa pendidikan di
bidang hukum melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di bidang medis; Jasa pendidikan kuliner; Jasa pendidikan
melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan non formal/kursus yang bergerak dibidang Fashion Design; Jasa pendidikan
orang dewasa; Jasa pendidikan pembuatan kue; Jasa pendidikan secara online; Jasa pendidikan seniman; Jasa pendidikan
untuk Ibu dan Anak; Jasa pendidikan yang disediakan oleh sekolah kecantikan; Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan
konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam bidang investasi dan keuangan; Jasa pendidikan, yaitu, penyelenggaraan
kelas dalam bidang kesenian dan pembagian bahan yang berhubungan dengannya, menyediakan kelas; Jasa pendidikan,
yakni, memberikan pelatihan dan kursus pendidikan tentang interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan,
memantau, mengatasi masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal,
sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, jaringan keamanan, browser web, dan perangkat
elektronik; Jasa penerbitan; Jasa penerbitan buku, terbitan berkala, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi
lainnya; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang menyajikan
cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi program
televisi dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan video; jasa-jasa hiburan, yaitu produksi multimedia
pertunjukan hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, kartrid, disk
komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia hiburan, berita dan informasi melalui jaringan
komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program berkelanjutan yang menyajikan kartun
animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat komunikasi nirkabel, yaitu telepon seluler, tablet,
komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan televisi, yaitu, penciptaan, produksi dan distribusi
gambar yang dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video, video animasi, program televisi; jasa-jasa produksi
animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar bergerak audio dan visual untuk film, video dan televisi;
jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan
aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film dan pita video; jasa-jasa gedung bioskop, yaitu,
pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan teater langsung yang menyajikan karakterkarakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif secara on-line melalui jaringan elektronik yang
dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan permainan komputer secara online; penyediaan situs
web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan
video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi
animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik; jasa-jasa taman hiburan dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu
pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan program pendidikan dibidang buku komik; Jasa pengadaan
acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan; Jasa pengadaan tiket untuk acara-acara hiburan dan olahraga; Jasa
pengajaran orang dewasa; Jasa pengajaran secara online; Jasa pengaturan dan penyelenggaraan acara Pernikahan
(hiburan); Jasa pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan dan kebudayaan; Jasa pengelolaan kolam renang dan
perlengkapannya yaitu: penyewaan baju untuk renang, ban untuk renang, pelampung untuk renang; Jasa pengembangan
kemampuan SDM perusahaan; Jasa pengembangan konten untuk hiburan; Jasa pengembangan pendidikan pemahaman;
Jasa pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio, program televisi, gambar bergerak,
konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyedia permainan olahraga snorkelling dan diving; Jasa
penyediaan fasilitas bermain; Jasa penyediaan fasilitas museum; Jasa penyediaan fasilitas permainan; Jasa penyediaan
fasilitas permainan PC; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara
terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik,
informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi,
jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa penyediaan informasi
hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan
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melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan informasi permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan
permainan; Jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan budaya; Jasa penyediaan konten permainan
melalui online; Jasa penyediaan layanan dan informasi pendidikan di bidang teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; Jasa penyediaan nada dering yang tidak dapat diunduh,
musik, video, dan gambar yang direkam sebelumnya untuk digunakan pada perangkat komunikasi seluler; Jasa penyediaan
panduan interaktif untuk mencari, memilih, merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak, konten hiburan
multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan pelatihan, bimbingan, magang, masa belajar (apprenticeship), dan
program konseling karir di bidang periklanan, pemasaran, komunikasi, dan desain; Jasa penyediaan permainan komputer,
permainan elektronik, permainan interaktif, dan video game yang tidak dapat diunduh; Jasa penyediaan permainan melalui
internet; Jasa penyediaan program televisi, radio, audio, video, podcast, dan webcast yang berkelanjutan; Jasa penyediaan
website yang menampilkan informasi tentang entertainmen; Jasa penyediaan informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi
yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi,
pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa penyelenggara lomba barista; Jasa penyelenggara lomba
memasak; Jasa penyelenggaraan acara kendaraan offroad untuk hiburan atau olahraga; Jasa penyewaan mesin di tempat
hiburan di koridor beratap; Jasa penyewaan tempat pertunjukan; Jasa perawatan kesehatan dan medis terutama yang
berkaitan dengan diet dan pola makan; Jasa perencanaan pertunjukan hiburan; Jasa perencanaan/
pengoperasian/pengaturan kompetisi permainan online/kompetisi permainan lainnya; Jasa permainan online melalui
perangkat mobile; Jasa permainan online yang disediakan melalui aplikasi ponsel; Jasa permainan secara online; Jasa
permainan yang disediakan melalui jaringan komunikasi bergerak; Jasa perpustakaan elektronik dan online; Jasa persewaan
gedung; Jasa persewaan hall (ruangan gedung); Jasa persewaan ruang rapat/ pertemuan; Jasa persewaan ruangan untuk
kegiatan olah raga, pendidikan dan kebudayaan; Jasa persewaan ruangan untuk pertandingan olah raga; Jasa persewaan
ruangan untuk pesta; Jasa presentasi pertunjukan permainan; Jasa produksi dan presentasi/penyuguhan untuk kompetisi,
acara pentas panggung, pertunjukkan langsung dan acara dengan partisipasi; Jasa produksi pertunjukan; Jasa produksi
program video musik untuk siaran pada jaringan komputer; Jasa produksi program video untuk siaran pada jaringan komputer;
Jasa proses gambar digital (fotografi); Jasa publikasi; Jasa publikasi buku; Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan
peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan
peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, langsung
pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa publikasi elektronik, yaitu, publikasi
majalah, petunjuk, buletin, buku mewarnai, dan jadwal permainan orang lain secara online melalui internet, selain publikasi
teks yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa sekolah
kecantikan; Jasa sekolah taman kanak-kanak; Jasa studio fotografi; Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema;
Jasa taman hiburan dan taman hiburan dengan tema bertema pertunjukan dan film televisi; Jasa videografi; Jasa-jasa
penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan elektronik; Jasa-jasa
agensi tiket online, yaitu, menyediakan tiket dan voucher untuk penerimaan pada acara olah raga, budaya dan hiburan.; Jasajasa hiburan dalam sifat kompetisi; Jasa-jasa hiburan di bidang permainan komputer; Jasa-jasa hiburan komputer dan video
game; Jasa-jasa hiburan permainan video; Jasa-jasa informasi, pemberian nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa
hiburan, olah raga, dan pendidikan, termasuk yang disediakan secara online dari database komputer atau dari Internet; Jasajasa pendidikan dalam bentuk penyediaan paket kursus, loka karya-loka karya dan seminar-seminar untuk pelanggan semua
usia di prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi dan level dewasa; Jasa-jasa pendidikan dan
pemberian gelar di bidang pendidikan; Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomatisasi
komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin otomat,
pengembangan perangkat lunak, peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, sistem
komputer dan pengembangan aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomatisasi, pemeliharaan dan
pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management
(CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat
lunak artificial intelligence.; Jasa-jasa pengajaran; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen
keuangan melalui audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui
media audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan online dari database
komputer atau Internet; Jasa-jasa permainan virtual online yang disediakan online dari jaringan komputer; Jasa-jasa
presentasi tampilan audio-visual untuk tujuan hiburan; Jasa-jasa studi pendidikan di luar negeri; Judul film (hiburan); Jurnal
online, yaitu blog dan video log yang berisi konten multimedia; Jurnal online, yaitu, blog dan video log dalam bidang
kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; Jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi dan
sumber daya kesehatan dan kebugaran; Kebun binatang; Kelas linguistik; Kelas renang untuk ibu hamil; Klinik; Klub Bola
Basket; Klub Sepak Bola; Klub Sepakbola; Klub golf; Klub penggemar untuk tujuan hiburan; Komunitas Basket; Komunitas
Olahraga Basket; Komunitas di bidang olahraga; Komunitas mancing peduli lingkungan ( olahraga ); Komunitas pendidik dan
pengajar; Komunitas perkumpulan pelari; Komunitas pingpong (olahraga); Konsultansi pelatihan; Konsultasi pendidikan dan
pelatihan; Konten buatan pengguna dan strategi periklanan online; Kursus Sepak Bola; Kursus diving; Kursus golf; Kursus
memasak; Kursus pendidikan desain; Kursus pengembangan diri; Kursus selam; Kursus-kursus pendidikan melalui internet;
Latihan untuk pegawai; Layanan Peminjaman Buku Keliling; Layanan Permainan Meluncur yang menggunakan Ban dan alat
luncuran; Layanan acara amal, seperti pendampingan akademik; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan,
olahraga, pendidikan dan acara budaya; Layanan akademi mengendarai; Layanan akademi pendidikan; Layanan amal, yaitu
pendidikan dan pelatihan; Layanan bantuan untuk mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial,
kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Layanan bioskop; Layanan dalam memberikan informasi dan saran
mengenai fasilitas dan manfaat yang diberikan oleh klub sosial, klub rekreasi dan klub hiburan (leisure); Layanan edukasi
psikologi; Layanan fotografi; Layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer atau jaringan ponsel; Layanan
hiburan berupa penampilan personal dengan mengenakan maskot berkostum atau tim tari di pertandingan dan eksebisi bola
basket, klinik, kamp, promosi-promosi, dan acara-acara lainnya yang berhubungan dengan bola basket, acara khusus dan
pesta; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten hiburan, yaitu film, program televisi, klip video, grafik
dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga,
music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan animasi, melalui jaringan internet, jaringan komunikasi
elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik langsung;
Layanan hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan drama, aksi, dan petualangan;
Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik secara langsung; Layanan hiburan dalam sifat pengembangan,
kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan dalam sifat
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produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan dan pendidikan dalam bentuk program televisi dan radio
yang berkelanjutan dalam bidang bola basket dan menampilkan permainan basket dan pertandingan basket secara langsung;
Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater, produksi film, selain film iklan; Layanan hiburan termasuk pertunjukan
musik live berkala; Layanan hiburan untuk perjalanan, yaitu, menyediakan basis data interaktif online berupa video dan konten
buatan pengguna yang mengandung gambar digital, foto, teks, grafik, audio, klip video, konten multimedia, dan pertunjukan
visual dan audio; Layanan hiburan yang berhubungan dengan liga basket fantasi; Layanan hiburan yang bersifat menyediakan
program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu program televisi, klip, grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program
televisi di bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan
komunikasi nirkabel; Layanan hiburan yang disediakan di acara olahraga; Layanan hiburan yang disediakan di sirkuit balap
motor; Layanan hiburan yang sifatnya mengatur acara hiburan sosial; Layanan hiburan, pengeditan film, layanan studio film
dan televisi; Layanan hiburan, yaitu mengorganisir dan menyelenggarakan acara, kompetisi, seminar, dan turnamen di bidang
olahraga elektronik, permainan video, permainan komputer, komputer, dan permainan; Layanan hiburan, yaitu penyediaan
lingkungan virtual di mana pengguna dapat saling berinteraksi untuk tujuan rekreasi, mengisi waktu luang, atau hiburan;
Layanan hiburan, yaitu penyediaan materi multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan
tayangan televisi interaktif, rekaman video, rekaman video secara langsung, tayangan video interaktif yang diseleksi, program
radio, dan tayangan radio, dan rekaman suara di bidang bola basket yang ditampilkan melalui situs web; Layanan hiburan,
yaitu, menyediakan akses ke database interaktif elektronik dan online dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak
ketiga, video, audio, visual, dan materi audio-visual di bidang kepentingan umum; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan game
komputer online; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik, video musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan
komunikasi; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan podcast di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen
strategis; Layanan hiburan, yaitu, partisipasi dalam balapan mobil sport; Layanan hiburan, yaitu, penampilan langsung oleh
bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari, karakter berkostum dan atlet; Layanan hiburan, yaitu,
penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam
acara olahraga motor; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara olahraga perahu listrik; Layanan
informasi pendidikan; Layanan institusi pendidikan; Layanan instruksi dan pelatihan di bidang penjualan, pemeliharaan dan
perbaikan otomotif; Layanan kamp olahraga; Layanan kamp sepakbola Amerika; Layanan karoke yang menyediakan suara,
film dan video secara online; Layanan kebun binatang; Layanan klub kesehatan; Layanan klub kesehatan dan kebugaran,
yaitu, menyediakan layanan, fasilitas, instruksi dan peralatan di bidang kebugaran dan latihan fisik; Layanan klub penggemar
(hiburan); Layanan klub penggemar otomotif; Layanan klub sosial, yaitu, mengatur, menyelenggarakan, dan mengadakan
acara sosial, berkumpul, dan pesta untuk anggota klub; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan
manajemen; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan personil; Layanan konsultansi
yang berkaitan dengan penerbitan; Layanan konsultasi pelatihan bisnis; Layanan konsultasi pendidikan; Layanan konsultasi
yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; Layanan kursus selam (diving); Layanan manajemen acara [organisasi
pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya]; Layanan mengemudikan kendaraan dan instruksi dan pengajaran
mengemudi dan mengemudi di luar jalan raya; Layanan olahraga, kebudayaan dan hiburan; Layanan pelatihan; Layanan
pelatihan bisnis; Layanan pelatihan dan pendidikan; Layanan pelatihan di bidang oftalmologi; Layanan pelatihan karyawan;
Layanan pelatihan kejuruan; Layanan pelatihan komersial; Layanan pelatihan teknik; Layanan pelatihan, pendidikan dan
hiburan yang berkaitan dengan kendaraan air; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan
bermotor; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan udara; Layanan pelatihan, pendidikan
dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh, drone, mobil yang dikendalikan dari jarak
jauh; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off
road, kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan
pemutaran film; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan bisnis; Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan
musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup (hiburan), masalah sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan
kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan, budaya dan hiburan; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran di tingkat prataman kanak-kanak dan taman kanak-kanak; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni,
kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika,
aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan politik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah
menengah atas; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas, seminar, dan lokakarya di bidang seni, kerajinan,
olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, hukum, ekonomi, obat-obatan, operasi, farmasi, pertanian,
teknik, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu social, geografi, sejarah dan politik di tingkat perguruan
tinggi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar dan lokakarya di bidang pengetahuan umum
mengenai keterampilan hidup, pegawai, pembelajaran seumur hidup, keterampilan pelajaran, persiapan ujian dan hobi;
Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar, dan lokakarya di bidang pengetahuan umum mengenai
keterampilan berburu pekerjaan, dan persiapan ujian kualifikasi; Layanan pendidikan dasar; Layanan pendidikan di bidang
bedah; Layanan pendidikan di bidang tidur, bidang kesehatan dan meditasi; Layanan pendidikan kesehatan dan medis yang
disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; Layanan pendidikan lanjutan; Layanan pendidikan mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; Layanan pendidikan pra-sekolah untuk anak-anak, dan mengadakan seminar dan
lokakarya di bidang pengasuhan anak; Layanan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak
dengan para profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Layanan pendidikan yang
berkaitan dengan konservasi lingkungan dan konservasi energi; Layanan pendidikan yang berkaitan dengan perjalanan dan
pariwisata, media dan telekomunikasi, keuangan dan uang, kesehatan dan kesejahteraan, masalah lingkungan; Layanan
pendidikan, pengajaran dan pelatihan bahasa dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan secara on-line;
Layanan pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring (online); Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan
menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber
daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi
karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak, seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan konservasi;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan tampilan dan eksibit di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer; Layanan penerbitan elektronik, kelas pengayaan, layanan penghibur, hiburan dan kegiatan
budaya, hiburan oleh televisi protokol internet; Layanan penerbitan, yaitu penerbitan publikasi elektronik untuk orang lain;
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Layanan pengajaran; Layanan pengajaran bahasa; Layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi,
kesehatan dan kebugaran; Layanan penilaian pendidikan; Layanan penyedia informasi terkait dengan pendidikan; Layanan
perencanaan pesta; Layanan permainan arcade; Layanan permainan elektronik yang disediakan melalui jaringan komputer
global; Layanan permainan kasino elektronik; Layanan permainan realitas virtual pada situs web; Layanan permainan yang
ditawarkan di, oleh, melalui, terkait atau berhubungan dengan hotel dan resort; Layanan perpustakaan referensi untuk literatur
dan catatan dokumenter; Layanan pertunjukan penghibur; Layanan produksi program film, televisi dan radio; Layanan
produksi program film, televisi, radio dan video; Layanan produksi radio dan televisi; Layanan pusat rekreasi; Layanan reporter
berita, layanan reporter foto; Layanan reservasi untuk tiket konser, tiket pertunjukan dan tiket teater; Layanan ruang
permainan; Layanan studio musik dan rekaman musik; Layanan tahap akhir dalam suatu rekaman musik; Layanan taman
bermain berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk anak-anak; Layanan terjemahan; Layanan untuk mengatur
dan menyelenggarakan simposium, konferensi, kongres dan seminar; Layanan yang menyediakan studio audio, video,
program TV, foto dan gambar; Layanan-layanan pendidikan yaitu mengatur dan menyediakan wadah pendidikan bagi para
pengusaha di bidang usaha; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Lembaga pendidikan olahraga; Lembaga
pengajaran; Lenong; Liga Pertandingan Sepak Bola; Manajemen acara budaya; Manajemen acara budaya, pendidikan,
hiburan dan olahraga; Manajemen acara pendidikan; Manajemen layanan pendidikan; Materi dan kurikulum pendidikan yang
tidak dapat diunduh secara online, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur,
pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras,
peralatan, dan jasa; Memberikan informasi di bidang olahraga dan kesehatan; Memberikan informasi hiburan audio-visual
online melalui jaringan komputer global; Memberikan informasi hiburan melalui situs web; Memberikan informasi terkait
rekreasi; Memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan permainan yang disediakan secara online dari jaringan
komputer; Membuat publikasi seperti majalah, buku, koran, dan sebagainya siap untuk penerbitan, menjangkau mereka untuk
membaca, (termasuk penyediaan jasa tersebut melalui jaringan komunikasi global; Memproduksi program untuk pendidikan,
kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi, pameran,
penampilan karya seni secara langsung maupun yang direkam; Mencari musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan
melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi,
drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau
terminal komputer (layanan hiburan); Mengadakan pendidikan dan pelatihan dibidang ilmu geologi, mineral dan batubara;
Mengajar pada pendidikan lingkungan; Mengajarkan mengemudi aman; Mengajarkan mengemudi dengan hemat bahan
bakar; Mengajarkan pemeriksaan harian mobil; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan
keterampilan mengemudi dasar; Mengajarkan pengetahuan umum dan keterampilan yang berkaitan dengan mengemudi
mobil; Mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan komputer dan permainan video;
Mengatur dan menyelanggarakn konferensi , kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; Mengatur dan
menyelenggarakan konferensi bisnis untuk pengusaha-pengusaha bisnis; Mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
pameran, pelatihan, pelatihan pendidikan, seminar, lokakarya di dalam bidang bulutangkis; Mengatur dan menyelenggarakan
konvensi untuk tujuan hiburan; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi, kelas, ceramah, seminar dan
lokakarya pelatihan tentang produk halal; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, seminar, dan konferensi; Mengatur dan
menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan lokakarya; Mengatur dan
menyelenggarakan seminar dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan seminar di bidang kecantikan, kesehatan dan
kebugaran; Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan
olahraga; Mengatur kompetisi, konser, permainan, festival, kuis, pencarian bakat, kontes, seminar, konferensi dan konvensi;
Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran untuk tujuan budaya dan pendidikan; Mengatur kuliah, pameran,
demonstrasi, pameran dan presentasi; Mengatur pameran, kongres, seminar, dan konferensi untuk tujuan budaya dan
hiburan; Mengatur penyelenggaraan kompetisi; Mengatur penyelenggaraan pameran untuk tujuan pendidikan; Mengatur
penyelenggaraan pengajaran; Mengatur penyelenggaraan permainan; Mengatur penyelenggaraan upacara penghargaan;
Mengatur, melakukan dan mengorganisir lokakarya; Mengatur, mengadakan dan mengorganisir pertemuan kuliah, lokakarya
dan seminar; Mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan kejuaraan permainan online; Mengatur, mengorganisir dan
menyelenggarakan lokakarya, pelatihan atau seminar; Mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisir lokakarya [pelatihan]
atau seminar di bidang pengembangan sumber daya manusia dari suatu organisasi dan perusahaan; Mengatura
penyelenggaraan kurses instruksi; Mengembangkan manual dan panduan pendidikan untuk orang lain di bidang perangkat
keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan
jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; Mengorganisasi kontes bakat dan pertunjukan pemberian penghargaan
musik dan televisi; Mengorganisasi, produksi dan presentasi kompetisi, kontes, permainan, kuis, ekshibisi, acara, pertunjukan,
pertunjukan dengan berkeliling, acara pementasan panggung, pertunjukan teater, konser, pertunjukan langsung dan acara
dengan partisipasi penonton; Mengorganisir dan melaksanakan pameran; Mengorganisir dan mengadakan pertemuan dan
acara; Mengorganisir grup hiburan; Mengorganisir kompetisi permainan komputer, permainan video dan olah raga elektronik
secara langsung (live); Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pengajaran, seminar, konferensi dan pelatihan
lokakarya yang berhubungan dengan golf; Mengumpulkan infaq, sodaqoh, zakat dan santunan bagi anak yatim dan dhuafa;
Menulis lagu; Menyediakan acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan acara
olahraga; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan
multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten
hiburan multimedia; Menyediakan aplikasi telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film dan konten hiburan
multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten multimedia; Menyediakan basis
data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku komik, dan publikasi;
Menyediakan berita dan informasi yang berhubungan dengan permainan komputer dan video, permainan video, para pemain
permainan video, turnamen permainan video, jadwal permainan video, statistik permainan video, strategi dan petunjuk (tips)
permainan video; Menyediakan dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin;
Menyediakan database komputer secara online dalam bidang bola basket; Menyediakan database komputer, elektronik, dan
online di bidang hiburan; Menyediakan fasilitas hiburan dan rekreasi; Menyediakan fasilitas olahraga bersepeda dalam
ruangan dengan irama musik tertentu; Menyediakan fasilitas olahraga tenis meja; Menyediakan fasilitas rekreasi;
Menyediakan fasilitas untuk acara olahraga; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara
pendidikan (untuk keperluan pendidikan atau hiburan); Menyediakan fasilitas untuk kegiatan fotografi; Menyediakan film dan
acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; Menyediakan film dan acara televisi yang
tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand, dan juga informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara
televisi; Menyediakan hiburan on-line di bidang turnamen game, liga olahraga fantasi dan pertunjukan game; Menyediakan
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informasi berkaitan dengan acara bulutangkis; Menyediakan informasi berkaitan dengan bulutangkis; Menyediakan informasi
hiburan dan pendidikan; Menyediakan informasi hiburan dan rekreasi; Menyediakan informasi hiburan mengenai permainan
komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan informasi hiburan tentang program televisi yang sedang
berlangsung melalui jaringan komputer global; Menyediakan informasi mengenai pendidikan online; Menyediakan jasa-jasa
permainan video melalui internet; Menyediakan kegiatan budaya; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus
pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek;
Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan
lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan
pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Menyediakan layanan berbagi dan mencari foto dan video secara online untuk orang
lain; Menyediakan layanan informasi dan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak dengan para
profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Menyediakan layanan pengajaran jarak
jauh secara online; Menyediakan musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan; Menyediakan pelacakan para pengguna
jasa permainan interaktif online dan mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua tingkat
kecakapan; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Menyediakan penggunaan sementara permainan interaktif yang
tidak dapat diunduh; Menyediakan permainan komputer dan video interaktif multi pemain online; Menyediakan permainan
komputer online; Menyediakan permainan komputer, elektronik dan video secara online; Menyediakan permainan online di
jaringan komputer; Menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online untuk permainan komputer dan
permainan video; Menyediakan program hiburan over the top (OTT) di bidang kepentingan umum; Menyediakan publikasi
elektronik dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada
permainan komputer dan permainan video melalui suatu situs web; Menyediakan publikasi online; Menyediakan publikasi
online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter
berdasarkan pada permainan komputer dan permainan video; Menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi,
film dan konten hiburan multimedia; Menyediakan tes dan penilaian praktik online di bidang manajemen proyek; Menyedian
fasilitas olahraga bulu tangkis; Menyelenggarakan dan memimpin turnamen golf dan kompetisi golf; Menyelenggarakan kursus
pengajaran; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan pendidikan; Menyelenggarakan seminar; Menyelenggarakan seminar
lokakarya; Menyelenggarakan seminar pelatihan; Menyelenggarakan tur dengan pemandu atas fasilitas kendaraan bermotor
dan kursus mengemudi; Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk
tujuan hiburan dan rekreasi; Menyiapkan dan memberi nilai pertanyaan ujian; Merencanakan atau manajemen atas hiburan;
Merencanakan atau manajemen atas kompetisi olahraga; Merencanakan atau manajemen atas menampilkan film,
pertunjukan, drama atau pertunjukan musik (layanan hiburan); Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan konser, acara
hiburan dan hiburan; Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan seminar; Musik, hiburan berbasis musik, dan hiburan
yang ditampilkan di webcast; Ngerudat; Ngibing; Organisasi acara bulutangkis; Organisasi dari acara-acara pendidikan;
Organisasi dari kompetisi-kompetisi (pendidikan atau hiburan); Organisasi dari pameran untuk tujuan kebudayaan atau
pendidikan; Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Organisasi kompetisi untuk proyek-proyek teknik; Organisasi
pameran dan kegiatan yang berkaitan dengan bulutangkis; Organisasi untuk Ibu dan Anak; Organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan kompetisi olahraga; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi,
seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Orkes Samrah; Palang Pintu; Pameran film, distribusi film; Pameran, Exhibition,
Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelaksanaan dan pengaturan liga, klinik dan
kamp yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Pelatihan;
Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga bawah air; Pelatihan bela negara cinta tanah air; Pelatihan dalam
perawatan anak-anak; Pelatihan dan instruksi balap kendaraan; Pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan
instrumen bedah; Pelatihan fisik, instruksi pelatihan fisik, penyediaan informasi, termasuk online, tentang aktifitas pendidikan,
pelatihan, hiburan, olah raga dan budaya; Pelatihan industri; Pelatihan internal untuk manajemen bisnis; Pelatihan internal
untuk menciptakan ide-ide; Pelatihan internal untuk meningkatkan kreativitas; Pelatihan internal untuk pemasaran; Pelatihan
internal untuk penelitian dan pengembangan; Pelatihan kesehatan; Pelatihan membatik dan pembuatan batik; Pelatihan
pencak silat; Pelatihan personil; Pelatihan seni olahraga bela diri kungfu; Pelatihan terapi gendam; Pelatihan yang berkaitan
dengan industri; Pelatihan yang terkomputerisasi; Pelem; Pembelajaran antropologi kesehatan manusia; Pembelajaran
antropologi kesehatan masyarakat; Pembelajaran kesehatan mental dan jasmani; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan
pelatihan; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan internal audit; Pemberian gelar kehormatan; Pemberian ijasah;
Pemberian informasi di bidang seni; Pemberian informasi terkait kursus pengajaran dalam mengendarai mobil performa tinggi
dari suatu situs web; Pembinaan atlit; Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan UMKM; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan hiburan klub,
fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan, kompetisi olah
raga; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan konferensi, seminar dan pameran; Pemesanan,
reservasi, pengorganisasian, produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara sosial dan acara hiburan,
termasuk acara musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari; Peminjaman buku-buku;
Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau hiburan, menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan
permainan online; Pemutaran dan penyewaan film; Pencak Silat; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan]; Pendidikan;
Pendidikan dan pelatihan di bidang teknik otomotif; Pendidikan dini [pendidikan]; Pendidikan keagamaan; Pendidikan
kesadaran publik atas kebutuhan untuk pencegahan dan kontrol diabetes; Pendidikan menyelam; Pendidikan nusantara;
Pendidikan olahraga dibidang sepak bola; Pendidikan sekolah yang dilakukan di rumah; Pendidikan seni olahraga bela diri
kungfu; Pendidikan teknik penggerak 4 roda (4WD) dan teknik mengemudi balap, mekanik kendaraan bermotor darat,
membaca peta, keselamatan berkendara, dan tanggung jawab lingkungan; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan
budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan
kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang,
layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet;
Pendidikan, tidak disediakan oleh institusi akademik; Pendidikan; penyediaan latihan; semua jasa yang tersebut di atas
berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi; Penelitian dibidang pendidikan ke-Dharmaduta-an
Buddhis; Penelitian pendidikan; Penerbitan buku dan jurnal teknis, sastra artistik; Penerbitan buku tentang madu; Penerbitan
buku, majalah; Penerbitan buletin; Penerbitan majalah fanzine, cerita, informasi olahraga motor secara elektronik; Penerbitan
ulasan; Pengadaan tiket dan informasi untuk acara hiburan dan olah raga; Pengajaran pendidikan; Pengajaran pendidikan
dini; Pengajaran pendidikan internet; Pengajaran sekolah anak-anak di bidang teknik otomotif; Pengajian (Jasa Pendidikan);
Pengarahan atau presentasi pertunjukan drama; Pengarahan panggung; Pengaturan acara hiburan; Pengaturan dan
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Penyelenggaraan seminar tentang madu; Pengaturan dan pengadaan loka karya-loka karya dan seminar-seminar untuk anakanak dalam bidang manajemen keuangan untuk anak-anak; Pengaturan dan penyelenggaraan Konser; Pengaturan dan
penyelenggaraan kompetisi; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi beladiri KYOKUSHINKAI; Pengaturan dan
penyelenggaraan konferensi; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi, tidak disediakan oleh institusi akademik;
Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah harian (day schools), konser, seminar,
simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan pendidikan; Pengaturan dan
penyelenggaraan lokakarya; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes, permainan, konser dan tur,
semua untuk tujuan hiburan atau pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, pertunjukan, kontes,
permainan, dan tur; Pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan loka karya; Pengaturan klub penggemar untuk tujuan
hiburan; Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan balap perahu motor; Pengaturan kompetisi dan turnamen
yang berkaitan dengan mengemudi dan balap mobil; Pengaturan pertunjukan untuk tujuan hiburan; Pengeditan film;
Pengoperasian dan pengkoordinasian turnamen, liga dan tur untuk tujuan rekreasi dan kompetitif yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Pengoperasian, administrasi, manajemen dan
penyelenggaraan taman hiburan dan taman hiburan dengan tema; Pengorganisasian kontes [pendidikan atau hiburan];
Pengorganisasian konvensi untuk tujuan bisnis dan komersial; Pengorganisasian pengundian lotere; Pengorganisasian,
manajemen atau pengaturan kompetisi olahraga; Pengurusan dan penyelenggaraan pertandingan olahraga; Penulisan dan
publikasi teks, selain dari teks publikasi.; Penyedia fasilitas dan layanan rekreasi; Penyedia konten melalui aplikasi telepon
seluler; Penyedia konten melalui situs web; Penyedia publikasi-publikasi online tidak dapat diunduh yaitu teks-teks, grafikgrafik dan artikel-artikel dalam bidang manajemen keuangan untuk anak-anak; Penyediaan Empang Untuk Memancing;
Penyediaan Informasi hiburan; Penyediaan Pelatihan Basket; Penyediaan berita dan informasi dalam bentuk statistik dan trivia
di bidang bola basket; Penyediaan berita dan informasi dalam bentuk statistik dan trivia yang berkaitan dalam bidang bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan,
televisi dan film melalui internet, jaringan seluler dan nirkabel; Penyediaan berita online, informasi, komentar dan strategi yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Penyediaan berita,
informasi, video dan podcast dengan sudut pandang keagamaan; Penyediaan dan pemesanan fasilitas rekreasi dan hiburan
(leisure); Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran, konferensi, konvensi, seminar,
lokakarya, eksposisi dan acar; Penyediaan dan penyebaran informasi, bantuan dan nasihat untuk peserta pameran dan
konferensi, pengunjung dan penyelenggara pameran semua berkaitan dengan pameran, konferensi, eksposisi dan acara,
termasuk semua informasi dan nasihat tersebut yang disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web;
Penyediaan dari fasilitas pelatihan golf dalam ruangan; Penyediaan dari hiburan, jasa olah raga atau kebudayaan dari skema
loyalitas pelanggan dan pembeli yang sering melakukan pembelian.; Penyediaan dari informasi yang berhubungan dengan
pendidikan; Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak melalui kelompok bermain; Penyediaan database online yang dapat
dicari (providing a searchable online database) yang menampilkan informasi terkait dengan vendor-vendor pernikahan;
Penyediaan fasilitas bermain di kolam renang; Penyediaan fasilitas klub olahraga; Penyediaan fasilitas olahraga untuk acara
olahraga otomotif, kompetisi, dan program penghargaan; Penyediaan fasilitas pendidikan; Penyediaan fasilitas pengajaran;
Penyediaan fasilitas rekreasi; Penyediaan fasilitas rekreasi, instruksi dan peralatan untuk kolam renang, bersepeda, golf,
olahraga air, menunggang kuda, bermain ski dan akses pantai; Penyediaan gambar dan film karakter animasi berbentuk
serial televisi dan film melalui Internet, jaringan komputer global, siaran televisi; Penyediaan informasi berkaitan dengan bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan hiburan olahraga virtual yang disediakan online dari database komputer
atau jaringan komunikasi global; Penyediaan informasi hiburan tentang artis musik, penampilannya, diskografi, dan juga
memberikan foto dan klip video semua melalui situs web dan halaman profil online; Penyediaan informasi mengenai
pendidikan bahasa melalui suatu jaringan global; Penyediaan informasi online di bidang hiburan, acara budaya dan olahraga;
Penyediaan informasi pendidikan; Penyediaan informasi pendidikan di bidang penyerapan karbon dan gas rumah kaca
lainnya; Penyediaan informasi ujian melalui jaringan komputer; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan acara olahraga,
acara balap motor, pertunjukan langsung, pertunjukan berjalan, acara panggung langsung, pertunjukan teater, konser musik
secara langsung dan partisipasi penonton dalam acara tersebut; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan;
Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi beladiri KYOKUSHINKAI; Penyediaan informasi yang
berkaitan dengan publikasi; Penyediaan informasi, termasuk secara online, mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga
dan kegiatan budaya; Penyediaan jasa permainan elektronik yang memungkinkan pelacakan pengguna jasa permainan
elektronik interaktif online, olahraga elektronik dan olahraga virtual dan mencocokan pemain permainan online dengan pemain
lain dari segala tingkat keahlian yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Penyediaan kegiatan rekreasi; Penyediaan kelas pijat dan olahraga; Penyediaan klub anggota pribadi untuk
tujuan hiburan dan/atau pendidikan; Penyediaan klub kesehatan, klub kebugaran, gimnasium, golf, dan fasilitas dan layanan
rekreasi; Penyediaan kursus pendidikan; Penyediaan layanan kasino dan game; Penyediaan majalah on-line di bidang travel,
makanan, fashion, seni, dan sastra; Penyediaan musik digital melalui perangkat bergerak; Penyediaan musik yang dapat
diputar kembali (playback) yang tidak dapat diunduh melalui satu jaringan komputer global melalui suatu situs web;
Penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan pelayanan tamu dan spa; Penyediaan pelatihan
dan pendidikan sehubungan dengan layanan manajemen memasak, hotel dan restoran; Penyediaan pelatihan melalui
jaringan komputer global; Penyediaan pelatihan secara online; Penyediaan pendidikan dan pelatihan bahasa, ujian untuk
profisiensi bahasa; Penyediaan permainan melalui internet atau telekomunikasi telepon genggam; Penyediaan permainan
melalui telepon seluler dan telepon pintar; Penyediaan permainan realita virtual melalui jaringan komputer; Penyediaan
permainan video online yang tidak dapat diunduh; Penyediaan publikasi elektronik online; Penyediaan publikasi elektronik
online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku
pegangan, dan buku di bidang manajemen bisnis; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam
bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen
proyek; Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan,
panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen strategis; Penyediaan publikasi elektronik yang
tidak dapat diunduh, online dalam bentuk brosur, berita berkala, laporan, dan bahan pendidikan dan pengajaran dalam bidang
investasi dan keuangan; Penyediaan publikasi-publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh dari jaringan komputer global
atau internet; Penyediaan secara online buku, foto, gambar, film, musik dan permainan elektronik; Penyediaan seminar
kebugaran dan kesehatan, seminar tari aerobik; Penyediaan suatu situs web online yang menampilkan berita, foto, jadwal,
hasil, video, dan data waktu di bidang olahraga motor; Penyediaan test dan ujian pendidikan di bidang bahasa asing;
Penyediaan tutorial online dan sesi pelatihan di bidang perangkat lunak komputer, otomatisasi komputer, otomatisasi data,
monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-sistem mesin otomatis, pengembangan perangkat lunak,

Halaman 272 dari 1251

peralatan-peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, pengembangan, deployment,
manajemen sistem komputer dan aplikasi, pengujian dan tes otomatisasi perangkat lunak, pemeliharaan dan pengoprasian
sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM),
perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem-sistem komputer, perangkat lunak robotika, dan perangkat
lunak artificial intelligence untuk otamatisasi bisnis atau kegiatan usaha; Penyediaan tutorial secara online; Penyediaan ujian
pendidikan; Penyediaan video dan musik online di bidang permainan; Penyelenggara Acara Hiburan Tahunan; Penyelenggara
Kompetisi Otomotif; Penyelenggara Kompetisi kreativitas; Penyelenggara Kompetisi musik; Penyelenggara Kompetisi
olahraga; Penyelenggara Kompetisi seni dan budaya; Penyelenggara Pertandingan; Penyelenggara acara olahraga;
Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan; Penyelenggaraan dan pengaturan konferensi; Penyelenggaraan klub
penggemar untuk pengguna mainan konstruksi (pendidikan dan hiburan), pengguna permainan elektronik dan/atau pengguna
mainan, alat-alatnya dan permainan lain; Penyelenggaraan pertandingan (pendidikan atau hiburan); Penyelenggaraan
pertandingan olah raga; Penyelenggaraan pertunjukan langsung; Penyelenggaraan webinar ( seminar online); Penyewaan
Lampu/Lighting; Penyewaan buku; Penyewaan dekor; Penyewaan fasilitas mengemudi motor; Penyewaan fasilitas untuk
eksibisi, balai konser dan balai acara serbaguna; Penyewaan film; Penyewaan instrumen pengajaran; Penyewaan kaset video,
pita video dan rekaman disk video; Penyewaan materi pendidikan; Penyewaan mesin dan peralatan permainan; Penyewaan
mesin permainan video konsumen; Penyewaan pengeras suara; Penyewaan peralatan atau materi pendidikan; Penyewaan
peralatan gim/permainan; Penyewaan peralatan olah raga selam; Penyewaan peralatan pendidikan; Penyewaan peralatan
pengajaran; Penyewaan proyektor dan aksesori film; Penyewaan rekaman suara, sulih suara; Penyewaan sepatu katak untuk
selam; Perantara pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; Perencanaan acara
dan layanan manajemen, yaitu, mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan dan mendesain acara spesial untuk tujuan hiburan
sosial; Perencanaan acara khusus untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan atau pengaturan pertunjukan film, pertunjukan,
drama atau pertunjukan musik; Perencanaan pertunjukan film; Perencanaan pesta; Perencanaan, penyelenggaran dan
pengajaran mengenai ujian percobaan; Perkumpulan seni olahraga bela diri kungfu; Perkumpulan untuk Ibu dan Anak;
Permainan Adu Dengkul; Permainan Adu Gelatik; Permainan Adu Kelapa; Permainan Coko; Permainan Congklak; Permainan
Merak-Merak Sintir; Permainan Ontek; Permainan Patok Lele; Permainan Tumbuk-Tumbuk Uang; Permainan Uang;
Permainan online yang tidak dapat diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan elektronik, permainan video, permainan
komputer interaktif, permainan elektronik interaktif, permainan video interaktif, permainan keterampilan aksi, permainan
arcade, permainan pesta anak-anak dan dewasa, papan permainan, teka-teki, dan permainan trivia yang berkaitan dalam
bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Permainan online yang tidak dapat
diunduh, yaitu, permainan komputer, permainan video, permainan video interaktif, dan permainan trivia; Permainan video
online, jasa hiburan dan mengorganisir kompetisi permainan video; Permianan Benteng; Permianan Das; Persiapan untuk
program televisi; Pertandingan seni olahraga bela diri kungfu; Pertunjukan film, produksi film, atau distribusi film; Pertunjukan
musik, tarian, komedi, bacaan, puisi, teater, dan hiburan sirkus, termasuk layanan yang disediakan secara online dari basis
data komputer atau Internet; Pertunjukan seni olahraga bela diri kungfu; Pesantren (Jasa Pendidikan); Petak Umpet;
Peyediaan foto yang tidak dapat diunduh di bidang perjalanan; Pocis (Permainan); Poliklinik; Presentasi film; Presentasi
pertunjukan secara langsung atau pra-rekam dan/atau film; Presentasi video musik melalui perangkat seluler secara online;
Produksi Video E-Learning; Produksi acara olahraga; Produksi acara televisi; Produksi animasi kartun; Produksi audio
dan/atau rekaman video; Produksi dan distribusi film; Produksi dan distribusi program radio dan televisi, hiburan radio dan
televisi, pertunjukkan langsung; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, media sosial
dan pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen
permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel,
televisi satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan berita highlight, rekaman video
dan rekaman streaming video pada kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi
olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Produksi dan distribusi serial TV animasi; Produksi dan presentasi dan distribusi film animasi; Produksi film;
Produksi gambar bergerak, permainan dan video; Produksi hiburan dalam bentuk seri televisi; Produksi multimedia; Produksi
program animasi untuk digunakan dalam televisi dan kabel; Produksi program multimedia; Produksi program radio atau
televisi; Produksi program radio dan televisi; Produksi program televisi animasi; Produksi rekaman; Produksi video; Produksi,
presentasi, pertunjukan, distribusi, ekshibisi, sindikasi, penyediaan jaringan dan penyewaan program, acara dan film televisi,
film animasi dan rekaman suara dan video; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio, rekaman
video, musik, permainan interaktif, film, film animasi, program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program
televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; Produksi, presentasi, sindikasi,
distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan hiburan untuk anak-anak; Produksi, presentasi, sindikasi,
distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan kegiatan olahraga; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi,
dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan pendidikan; Produksi, siaran, rekaman, transmisi dan distribusi program
televisi yang berkaitan dengan acara bulutangkis; Program hiburan yang sedang berlangsung yang disiarkan melalui radio,
televisi, komunikasi seluler, komunikasi nirkabel, internet, jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer terkait
peristiwa, berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness) terkini; Publikasi buku; Publikasi buku
elektronik dan jurnal online {tidak bisa diunduh}; Publikasi dan penyediaan permainan komputer; Publikasi dari Majalah,
barang cetakan, bahan ajar, bahan ajar tidak termasuk peralatan; Publikasi dengan media elektronik; Publikasi dokumen;
Publikasi elektronik informasi tentang berbagai topik, termasuk secara online dan melalui jaringan komputer global; Publikasi
elektronik on-line sistematis dan distribusi musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau
terminal komputer (tidak dapat diunduh); Publikasi elektronik yang menyediakan informasi tentang berbagai topik, termasuk
online dan melalui jaringan komputer global (tidak dapat diunduh); Publikasi game komputer online; Publikasi materi
multimedia secara online; Publikasi materi semua berkaitan dengan pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya,
eksposisi dan acara; Publikasi online buku dan jurnal elektronik; Publikasi panduan untuk game komputer; Publikasi poster,
kartu ucapan, selebaran, pamflet, literatur promosi; Publikasi teks dan karya grafis orang lain secara online yang menampilkan
artikel, novelisasi, skrip, buku komik, panduan strategi, foto, dan materi visual; Publikasi teks pendidikan; Publikasi teks-teks,
buku-buku, majalah-majalah dan barang cetakan lainnya dalam bidang manajemen keuangan untuk-anak-anak; Publikasi
yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku yang menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi
dan/atau drama, buku komik, buku anak-anak, panduan strategi, majalah yang menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi
petualangan, komedi dan/atau drama, buku mewarnai, buku aktivitas anak dan majalah di bidang hiburan; Pusat hiburan
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keluarga; Pusat kesehatan yang menyediakan jasa konsultasi diet; Pusat rekreasi keluarga yang bertemakan hiburan atau
pendidikan; Rental game komputer dan langganan game komputer; Reportasi hasil fotografi; Riset yang terkait dengan bidang
pendidikan; Sambrah (Pertunjukan Musik); Samrah (Pertunjukan Tari Tradisional); Sarana pendidikan hiburan dan rekreasi;
Sekolah; Sekolah Basket dengan Instruktur Yang Berpengalaman; Sekolah Penerbangan; Sekolah Sepak Bola; Selodor
(Permainan); Seminar, konferensi, dan kompetisi yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau
melalui Internet; Setikan (Permainan Kelereng); Sintir (Permainan Dadu); Slepetan (Permainan); Stadion Sepak Bola; Taman
hiburan dengan wahana yang dapat dinaiki dan dengan tema; Taman kanak-kanak (TK); Taplak (Permainan Anak); Tari
Bambangan Cakil; Tari Cokek Betawi; Tari Doger Amprok; Tari Gejrug Jidat; Tari Japin; Tari Lenggang Nyai; Tari Rampak
Gendang; Tari Samrah; Tari Topeng Betawi; Tari Topeng Gong; Tari Zapin; Taruhan olah raga online; Tempat untuk
membaca buku di tempat; Tetalu (Permainan Musik Dalam Acara Topeng Betawi); Tjungge (Tradisi Arakan Kendaraan Hias);
Topeng Betawi (Kesenian Teater Betawi); Topeng Blantek (Seni Pertunjukan); Topeng Dalang (Pencerita Bayaran); Tukang
Keker (Juru Kamera); Ujian pendidikan secara online; Ujungan (Seni Ketangkasan Pukulan Rotan); Ulasan kursus untuk ujian
negara; Universitas; Wawancara tokoh-tokoh kontemporer untuk tujuan hiburan; Yapong (Tari Tradisional Betawi); acara
festival permainan; acara talkshow (hiburan); adaptasi dan pengeditan sinematografi; agen pemesanan untuk layanan hiburan;
ajang pemilihan kontes (hiburan); akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran,
pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; akademi [pendidikan]; aktivitas olahraga dan budaya di
pusat dan kompleks perdagangan; aktivitas rekreasi dan hiburan; analisa statistik untuk tujuan pendidikan; aplikasi make-up
untuk aktor televisi; bermain game; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan]; bimbingan kejuruan [nasihat
pendidikan atau pelatihan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; bimbingan pengajaran seni penyiaran;
bimbingan seni kecantikan; cacat untuk acara olahraga; coaching [pendidikan dan pelatihan]; deteksi plagiarisme untuk tujuan
pendidikan; distribusi film bergerak; distribusi gambar bergerak; distribusi konten digital asli yang menampilkan aksi langsung,
menggunakan naskah, realitas, dan pemrograman bentuk pendek animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk
digunakan dengan pribadi dan beberapa episode serial televisi online, situs web hiburan, dan outlet video-on-demand;
distribusi musik; distribusi program radio; distribusi program televisi; distribusi program televisi ke sistem televisi kabel;
distribusi rekaman video; episode pendek yang ditayangkan di internet; expo mengenai kesenian, kebudayaan, dan
pendidikan; fashion show (hiburan); film distribusi; fotografi; fotografi Digital; fotografi potret; fotografi udara; galeri seni untuk
tujuan budaya; galeri seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; galeri seni untuk tujuan pendidikan; game on-line; grup band
musik; hiburan; hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung oleh grup rock; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan
audio langsung; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung, dan pertunjukan musikal, ragam, berita dan
komedi; hiburan dalam bentuk turnamen catur; hiburan dalam pertunjukan oleh penyanyi; hiburan dalam sifat balap mobil;
hiburan dalam sifat balap mobil dan pameran; hiburan dalam sifat balap sepeda dan pameran; hiburan dalam sifat daya tarik
rumah hantu; hiburan dalam sifat klub gulat; hiburan dalam sifat kompetisi angkat berat; hiburan dalam sifat kompetisi
olahraga; hiburan dalam sifat kompetisi seluncur es; hiburan dalam sifat kompetisi sepatu roda; hiburan dalam sifat kompetisi
trek dan lapangan; hiburan dalam sifat kontes gulat; hiburan dalam sifat kontes tinju; hiburan dalam sifat layanan televisi
seluler; hiburan dalam sifat liga basket fantasi; hiburan dalam sifat liga bisbol fantasi; hiburan dalam sifat liga olahraga fantasi;
hiburan dalam sifat liga sepakbola fantasi; hiburan dalam sifat naik taman air; hiburan dalam sifat naik taman hiburan; hiburan
dalam sifat pacuan kuda; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan dalam sifat permainan basket; hiburan dalam sifat
permainan bisbol; hiburan dalam sifat permainan hoki; hiburan dalam sifat permainan olahraga; hiburan dalam sifat permainan
sepak bola; hiburan dalam sifat pertandingan sepak bola Amerika; hiburan dalam sifat pertunjukan balet; hiburan dalam sifat
pertunjukan cahaya; hiburan dalam sifat pertunjukan game yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat pertunjukan grup
musik; hiburan dalam sifat pertunjukan grup vokal musik; hiburan dalam sifat pertunjukan kembang api; hiburan dalam sifat
pertunjukan komedi; hiburan dalam sifat pertunjukan konser; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; hiburan dalam sifat
pertunjukan langsung dan penampilan pribadi oleh karakter berkostum; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh aktor;
hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band musik; hiburan dalam sifat pertunjukan laser; hiburan dalam sifat
pertunjukan musik langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra simfoni;
hiburan dalam sifat pertunjukan seluncur es; hiburan dalam sifat pertunjukan senam; hiburan dalam sifat pertunjukan sepatu
roda; hiburan dalam sifat pertunjukan sulap; hiburan dalam sifat pertunjukan taman hiburan; hiburan dalam sifat pertunjukan
tari langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan udara; hiburan dalam sifat pertunjukan vokal langsung; hiburan dalam sifat
produksi panggung dan kabaret; hiburan dalam sifat produksi teater; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang
berlangsung; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang berita; hiburan dalam sifat program
televisi yang sedang berlangsung di bidang hiburan anak-anak; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung
di bidang komedi; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang varietas; hiburan dalam sifat ras
anjing; hiburan dalam sifat ras kapal pesiar; hiburan dalam sifat serial televisi animasi dan aksi langsung; hiburan dalam sifat
turnamen golf; hiburan dalam sifat turnamen olahraga; hiburan dalam sifat turnamen tenis; hiburan dan kegiatan budaya;
hiburan dan kegiatan olahraga; hiburan dan penyajian pertunjukan hidup; hiburan di alam fantasi liga sepak bola Amerika;
hiburan di alam kontes kecantikan; hiburan di alam pertunjukan tari; hiburan di alam produksi teater makan malam; hiburan di
alam sirkus; hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; hiburan melalui siaran televisi nirkabel; hiburan oleh televisi Protokol
Internet; hiburan radio; hiburan radio dan televisi; hiburan radio dan televisi disediakan melalui Internet; hiburan tarian; hiburan
televisi; hiburan tentang tempat-tempat wisata lokal dan tempat-tempat menarik di sekitar hotel dan mendistribusikan bahanbahan yang berkaitan dengannya; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan multimedia, permainan, aplikasi perangkat
lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai, olahraga dan even olahraga,
layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; hiburan, yaitu, pertunjukan musik langsung, produksi
teater dan produksi komedi; informasi hiburan; informasi hiburan dan rekreasi; informasi hiburan on-line; informasi pendidikan;
informasi pendidikan sekolah asrama; informasi rekreasi; informasi tentang kegiatan rekreasi; informasi yang berhubungan
dengan hiburan, pendidikan dan olah raga; informasi yang berkaitan dengan hiburan permainan komputer disediakan secara
online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan
yang disediakan secara online atau melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau
radio; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan
disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; informasi yang berkaitan dengan pendidikan kursus diving
dan snorkeling; instruksi agama; instruksi aikido; instruksi bahasa; instruksi balet; instruksi baseball; instruksi berburu; instruksi
berburu dan layanan panduan; instruksi berkuda; instruksi berlayar; instruksi bernyanyi; instruksi bola basket; instruksi
capoeira; instruksi chiropraktik; instruksi dan pelatihan; instruksi di bidang perbaikan otomotif; instruksi di bidang seni
pertunjukan; instruksi di bidang seni visual; instruksi fotografi; instruksi gitar; instruksi golf; instruksi hapkido; instruksi ice-
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skating; instruksi judo; instruksi jujutsu; instruksi kaligrafi; instruksi karate; instruksi kebugaran fisik; instruksi kebugaran golf;
instruksi kebugaran udara; instruksi kendo [instruksi pagar Jepang]; instruksi kesadaran tubuh; instruksi kickboxing; instruksi
melukis; instruksi memancing; instruksi memancing dan layanan panduan; instruksi memancing dan panduan layanan yang
disediakan oleh peternakan Bung; instruksi memasak; instruksi menari tiang; instruksi menari untuk orang dewasa; instruksi
mengemudi; instruksi mengemudi kendaraan; instruksi mengemudi kendaraan komersial; instruksi mengendarai sepeda
motor; instruksi menggambar; instruksi menjahit; instruksi menjahit atau menjahit; instruksi menyelam; instruksi merangkai
bunga; instruksi muay thai; instruksi musik; instruksi olahraga; instruksi pemakaian formal kimono; instruksi pemandu terbang
dan layanan pemandu; instruksi pembalap; instruksi pembuatan kimono; instruksi pembukuan; instruksi penerbangan
pesawat; instruksi piano; instruksi pilates; instruksi renang; instruksi roller-skating; instruksi sado [instruksi upacara minum
teh]; instruksi sambo; instruksi sanshou; instruksi savate; instruksi sempoa; instruksi senam; instruksi seni; instruksi seni bela
diri; instruksi seni bela diri campuran (MMA); instruksi seni kecantikan; instruksi sepak bola; instruksi ski; instruksi snowboard;
instruksi taekwondo; instruksi tari untuk anak-anak; instruksi tarian; instruksi tata rambut; instruksi tenis; instruksi terapi
bodywork; instruksi tinju; instruksi wing chun; instruksi yoga; instruktur olah raga; interpretasi bahasa; jaringan komputer dan
jaringan komunikasi global; jasa Pendidikan pelatihan animasi; jasa agen tiket pertandingan olahraga; jasa agen tiket teater;
jasa entertainmen, yaitu, menyediakan konten buatan pengguna yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten hiburan
multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa entertainmen, yaitu,
menyediakan pemutaran musik dan video yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global; jasa hiburan berupa
jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan berupa suatu serial televisi yang sedang berlangsung yang tersedia
melalui televisi dan mengirim (streaming) internet online dalam bidang permainan komputer; jasa hiburan dalam bentuk
gambar dan video yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan dalam bentuk hiburan audio, visual dan audio visual; jasa hiburan
dalam bentuk objek wisata taman hiburan, yaitu area yang mempunyai tema tertentu; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan
konten audio-visual, film, video, program televisi, serial animasi, dan materi multimedia lainnya dalam bidang permainan
komputer dan permainan video; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan konser; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan
langsung; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi; jasa hiburan keluarga; jasa hiburan musik; jasa hiburan
wisata dalam air; jasa hiburan yaitu rangkaian program multimedia yang menampilkan fiksi ilmiah dan drama melalui layanan
streaming; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi dan produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan acara hiburan
langsung; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan
serial episode pendek yang ditayangkan di internet yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming;
jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial
episode pendek yang ditayangkan di internet, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui jaringan komputer global; jasa
hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara dari permainan elektronik yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality) yang tidak dapat diunduh yang
menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu produksi acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu program televisi dan
radio yang menampilkan informasi, berita dan balap motorsport serta pengembangan mengenai balap motorsport; jasa
hiburan, yaitu serial televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan materi di bidang fiksi ilmiah dan drama; jasa hiburan,
yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar langsung dan konferensi dalam bidang hiburan, permainan, permainan video dan
olahraga elektronik; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi dengan aspek
taktis dari suatu permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam bidang permainan, permainan video dan olah raga
elektronik; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk
digunakan pada perangkat bergerak; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan video yang
tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak realitas maya yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara program
permainan komputer multimedia interaktif yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak
permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi,
mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau, dan menerbitkan konten permainan video
interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu jaringan komputer global, internet dan
jaringan nirkabel; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan elektronik online; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan permainan video online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat didownload berupa
musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, menyediakan suatu situs web yang menampilkan permainan, puzzle dan informasi
mengenai permainan gawai; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman
audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa hiburan, yaitu, penyediaan podcast dalam bidang teknologi, Internet,
perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa informasi online yang berhubungan dengan jasa permainan elektronik yang
tersedia melalui Internet atau telepon genggam; jasa kasino dan permainan kasino; jasa klub musik; jasa klub penggemar;
jasa klub yang berkaitan dengan hiburan, pendidikan dan kegiatan budaya; jasa komisi karya seniman; jasa konser musik;
jasa konsultasi di bidang hiburan; jasa konsultasi di bidang pelatihan pemotongan ham dengan pisau; jasa konsultasi di bidang
pendidikan; jasa konsultasi di bidang pendidikan, yaitu, memberikan analisis data siswa untuk tujuan manajemen pendidikan;
jasa konsultasi yang berkaitan dengan musik; jasa manajemen di bidang pendidikan, yaitu, pengaturan dan penyelenggaraan
program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa menyelam dengan
instruktur; jasa nasehat yang berhubungan dengan organisasi dari acara olah raga yaitu kompetisi golf, turnamen dan acaraacara.; jasa pameran seni; jasa pelatihan beladiri; jasa pelatihan beladiri kyokushinkai; jasa pelatihan dan pendidikan
pembuatan minuman beraroma dan beraneka rasa; jasa pelatihan dan pendidikan yang menyediakan informasi pendidikan
secara online dari database komputer atau Internet; jasa pelatihan di bidang musik, hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu,
produksi musik, dan produksi video; jasa pelatihan penanaman trumbu karang; jasa pelatihan simulasi berbasis komputer di
bidang pendidikan; jasa pelatihan, kursus, dan pendidikan di bidang olahraga, evaluasi dan pencegahan risiko kesehatan dan
gizi; jasa pemandu wisata untuk tujuan rekreasi, pendidikan atau budaya; jasa pemberian nasehat dan konsultasi untuk
perencanaan, pengaturan dan pengoperasian pelatihan dan lokakarya; jasa pemesanan atau reservasi acara hiburan, budaya
atau olah raga yang disediakan sehubungan dengan loyalitas pelanggan atau skema pembeli yang sering; jasa pemutaran film
di sinema; jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa
pendidikan dalam bentuk kursus dan program di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa pendidikan dan
hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang hiburan, animasi, buku komik dan seni populer; jasa
pendidikan dan kursus untuk perawatan, perbaikan, penelitian tentang mesin AC, Kulkas, Komputer, Genset, Microwave,
pompa air, dan peralatan listrik lainnya, khususnya industri 4.0; jasa pendidikan dan pelatihan jasa publikasi termasuk
berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes penelitian pendidikan jasa informasi, nasihat, konsultasi dan
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pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; jasa
pendidikan sekolah dasar (SD); jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang produksi dan distribusi video online,
konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; jasa pendidikan, pengajaran dan pelatihan berbasis komputer; jasa
pendidikan, yaitu pelatihan di bidang teknologi; jasa pendidikan, yaitu, memberikan konferensi, pelatihan, pengujian,
lokakarya, kursus pendidikan, dan mendistribusikan materi kursus tentang interkoneksi, membangun, mengelola,
mengamankan, memantau, memecahkan masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak
komputer, teknologi, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan,
web browser dan perangkat elektronik; jasa pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas, lokakarya, dan konferensi di bidang
manajemen proyek dan pendistribusian materi kursusnya; jasa pendidikan, yaitu, penyediaan konferensi, lokakarya, dan
diskusi panel dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa pendidikan, yaitu, perancangan
program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk para pendidik dan pengelolaan program pendidikan dalam
bentuk pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan
universitas; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan musik; jasa
penerbitan, yaitu jasa penerbitan video digital, audio, dan multimedia; jasa penulisan naskah; jasa penulisan naskah, studio
film (movie); jasa penyediaan bantuan untuk pendidikan; jasa penyediaan informasi di bidang kebugaran dan olahraga melalui
situs web dan aplikasi komputer; jasa penyediaan informasi kebugaran dan olahraga melalui perangkat lunak komputer yang
tidak dapat diunduh; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran, kompetisi dan acara pendidikan, hiburan, atau informasi
lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan
cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa perencanaan program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk
para pendidik; jasa permainan; jasa permainan elektronik yang tersedia dari suatu database komputer atau melalui Internet
atau telepon genggam; jasa permainan on-line; jasa produksi animasi; jasa produksi film; jasa produksi hiburan langsung,
yaitu, acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; jasa produksi musik; jasa produksi program televisi, yaitu,
menciptakan dan mengembangkan konsep untuk karakter animasi dan suatu serial televisi animasi; jasa produksi teater; jasa
produksi, yaitu produksi rekaman musik dan audio; jasa proses gambar digital (fotografi); jasa publikasi elektronik; jasa
publikasi elektronik untuk informasi mengenai suatu topik yang memiliki cakupan luas, termasuk secara daring dan melalui
suatu jaringan komputer global; jasa publikasi termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes; jasa rekayasa
suara untuk acara-acara; jasa rekreasi; jasa reservasi untuk tiket konser, tiket pertunjukan, tiket olahraga dan tiket teater; jasa
saran yang berkaitan dengan karir [nasehat yang berkaitan dengan pendidikan atau pelatihan]; jasa yang menampilkan buku,
majalah, surat kabar, buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi lainnya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang
menampilkan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni
dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik,
berita, dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa akademi bahasa;
jasa-jasa akademi bahasa Inggeris; jasa-jasa fotografi pernikahan; jasa-jasa hiburan dan pendidikan yang menyajikan
disajikan melalui media elektronik, konten multimedia, konten audio dan video, film, gambar, foto, grafik, image, teks dan
informasi terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa hiburan sepatu roda; jasa-jasa
informasi industri untuk belajar di luar negeri; jasa-jasa informasi studi pendidikan di luar negeri; jasa-jasa informasi tentang
hiburan, pelatihan, rekreasi dan olah raga yang disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa konsultansi
studi di luar negeri; jasa-jasa konsultasi perencanaan pesta dan resepsi pernikahan; jasa-jasa manajemen olahraga untuk
pemain dan/atau atllet-atlet sepatu roda; jasa-jasa pendidikan bahasa via online; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang
disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database online; jasa-jasa pendidikan dan pelatihan termasuk
mengembangkan, mengatur dan menyelenggarakan seminar-seminar pendidikan, manajemen dan pengembangan
perusahaan; jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via situs Internet; jasa-jasa pendidikan korespondensi
bahasa via situs Internet; jasa-jasa pendidikan yaitu mengatur dan menyelenggarakan presentasi –presentasi pendidikan bagi
para wirausaha di bidang usaha; jasa-jasa pendidikan, ialah organisasi dan penyelenggaraan kursus-kursus, pameranpameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposium-simposium, dan pelatihan-pelatihan dibidang periklanan
dan pemasaran; jasa-jasa penerbitan buku; jasa-jasa pengujian kecakapan bahasa; jasa-jasa penyuntingan (edit) produksi
dan setelah produksi untuk komunikasi-komunikasi audio dan video; jasa-jasa perencanaan dan koordinasi pesta dan resepsi
pernikahan; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk event-event (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa perencanaan,
koordinasi, dan konsultasi pesta dan resepsi pernikahan; jasa-jasa perniagaan institute bahasa asing; jasa-jasa perpustakaan
elektronik untuk persediaan (supply) data elektronik, teks, audio, gambar imaji grafik atau video dan data-data yang disimpan
dalam arsip; jasa-jasa produksi film layar lebar; jasa-jasa produksi film televisi; jasa-jasa produksi media digital dan interaktip,
ialah jasa-jasa sebelum produksi dan setelah produksi video dan audio; jasa-jasa produksi opera sabun; jasa-jasa produksi
program media ialah jasa-jasa sebelum produksi dan sesudah produksi pencetakan, video, film dan audio; jasa-jasa studio
kesenian ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting, nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi; jasa-jasa taman kanak-kanak
(pendidikan atau hiburan); jasa-jasa dekorasi panggung; jasa-jasa manajemen artis; jasa-jasa pengaturan/organisasi
pertunjukan acara musik; jasa-jasa pertunjukan film; jasa-jasa pertunjukan musik; jasa-jasa produksi program radio; jasajasa produksi program televisi; jasa/layanan hiburan, yaitu, memfasilitasi jasa/layanan permainan multiplayer dan singleplayer
dan interaktif untuk permainan (games) yang dimainkan melalui jaringan internet atau komunikasi; jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan fasilitas online untuk streaming konten hiburan dan live streaming video acara hiburan; jasa/layanan hiburan,
yaitu, menyediakan lingkungan realitas tertambah (augmented reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan
lingkungan realitas virtual/maya (virtual reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan (games) interaktif;
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games), hiburan interaktif dan konten
dan pengalaman realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran
(mixes reality games), hiburan interaktif dan konten realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas
tertambah (augmented reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality),
hiburan interaktif dan konten realitas tertambah (augmented reality games); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan
permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas virtual/maya
(virtual reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan
interaktif dan konten realitas virtual/maya (virtual reality); jasa/layanan penerbitan elektronik untuk orang lain; jasa hiburan
dalam bentuk video dan gambar yang tidak dapat diunduh yang mengutamakan film dan ditransmisikan melalui jaringan
komunikasi dan internet; jurnal online; jurnal online, yaitu, bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog))
yang menampilkan konten yang ditentukan pengguna; jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi tentang artis
musikal; jurnal online, yaitu, blog-blog yang menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang kesehatan,

Halaman 276 dari 1251

kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), tidur, kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; jurnal online, yaitu, blog-blog yang
menampilkan periklanan, pemasaran dan bisnis; jurnal-jurnal online, yaitu blog-blog yang menampilkan informasi terkait
pernikahan dan perencanaan pernikahan; kasino, permainan, dan layanan judi; kegiatan budaya; kegiatan memancing
rekreasi disediakan oleh peternakan Bung; kegiatan olahraga; kegiatan olahraga dan budaya; kegiatan pendidikan dan
hiburan yang disediakan sehubungan dengan kapal pesiar dan wisata; kelas kebugaran tinju dan kickboxing; kelas
pengayaan; kelompok bermain; keramahan perusahaan dalam sifat layanan hiburan; klub automotif (hiburan); klub kesehatan
untuk latihan fisik; klub kesehatan, yaitu, penyediaan fasilitas fitnes dan olahraga atau latihan; klub kolam renang; klub pantai;
komposisi dan produksi musik untuk video dan film; komposisi musik; komposisi musik dan transkripsi untuk orang lain;
komunitas di bidang olahraga dan hiburan; konseling dan pelatihan karier [nasihat pelatihan dan pendidikan]; konseling karir
yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konseling karir yang berkaitan dengan pendidikan perguruan tinggi;
konseling perguruan tinggi; konsultasi di bidang kesulitan belajar; konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan
melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan
yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi editorial; konsultasi pelatihan bisnis; konsultasi
pendidikan; konsultasi pendidikan sekolah asrama; konsultasi yang berkaitan dengan layanan reservasi untuk acara olahraga,
ilmiah dan budaya yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur
dan melakukan kolokium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan kongres; konsultasi yang berkaitan
dengan mengatur dan melakukan konser; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan lokakarya pelatihan;
konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan simposium; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan
menyelenggarakan konferensi; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan menyelenggarakan seminar; konsultasi yang
berkaitan dengan organisasi kompetisi kuliner; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan dan pelatihan lebih lanjut;
konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan kebugaran fisik; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan keterampilan
kejuruan; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan, pelatihan lebih lanjut dan pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan
pendidikan dan pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan personalia; konten
hiburan, termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs web; kursus bahasa; kursus dan pelatihan selam
lanjutan; kursus korespondensi; kursus pelatihan berbasis komputer; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis yang
berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan guru yoga; kursus pembelajaran jarak jauh;
kursus pendidikan online dan layanan pendidikan; kursus snorkeling; layanan rekreasi keluarga; layanan agen tiket [hiburan];
layanan agen tiket hiburan; layanan amal, yaitu, menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara
hiburan; layanan animasi efek khusus untuk film dan video; layanan arcade hiburan; layanan arcade realitas tertambah
(augmented reality); layanan arcade realitas virtual/maya (virtual reality); layanan bimbingan akting, menyanyi, atau menari;
layanan bimbingan kejuruan; layanan bimbingan keterampilan budidaya tanaman di dalam ruangan; layanan bimbingan
keterampilan perikanan; layanan bimbingan pendidikan internet; layanan bimbingan pengajaran bahasa; layanan bioskop;
layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan country club; layanan disc jockey; layanan
disc jockey untuk pesta dan acara khusus; layanan diskotik; layanan fan club berkaitan dengan hiburan; layanan fan club
dalam sifat hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan
hiburan; layanan game disediakan melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh; layanan game disediakan melalui jaringan
komputer dan jaringan komunikasi global; layanan game disediakan melalui jaringan komunikasi; layanan game disediakan
melalui komunikasi dengan terminal komputer atau telepon seluler; layanan game disediakan secara online dari jaringan
komputer; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer atau jaringan ponsel; layanan game disediakan
secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih lanjut; layanan game on-line yang tidak dapat
diunduh; layanan game online; layanan gimnasium; layanan golf caddy; layanan hiburan; layanan hiburan audio; layanan
hiburan berupa layanan pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi dan pasca produksi konten hiburan multimedia; layanan
hiburan dalam hal menyediakan dan mengatur pemutaran film; layanan hiburan dalam kontes seni bela diri campuran (MMA);
layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi; layanan hiburan dalam sifat kontes aikido; layanan hiburan dalam sifat kontes
capoeira; layanan hiburan dalam sifat kontes gulat; layanan hiburan dalam sifat kontes hapkido; layanan hiburan dalam sifat
kontes jiu-jitsu Brasil; layanan hiburan dalam sifat kontes judo; layanan hiburan dalam sifat kontes jujutsu; layanan hiburan
dalam sifat kontes karate; layanan hiburan dalam sifat kontes kickboxing; layanan hiburan dalam sifat kontes sanshou;
layanan hiburan dalam sifat kontes seni bela diri; layanan hiburan dalam sifat kontes tinju; layanan hiburan dalam sifat kontes
wing chun; layanan hiburan dalam sifat kontes yang menarik; layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan
produksi program televisi; layanan hiburan dalam sifat program televisi berbasis realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan
dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga; layanan hiburan dan pendidikan, yaitu,
menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang tidak dapat diunduh melalui internet,
maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia;
layanan hiburan di alam kontes Sambo; layanan hiburan di alam kontes muay thai; layanan hiburan disediakan di country club;
layanan hiburan disediakan di rumah sakit oleh badut; layanan hiburan disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan
hiburan disediakan oleh badut; layanan hiburan disediakan oleh diskotek; layanan hiburan disediakan oleh seniman
pertunjukan; layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan; layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan
teater; layanan hiburan interaktif; layanan hiburan kabaret; layanan hiburan kapal pesiar; layanan hiburan klub malam; layanan
hiburan langsung; layanan hiburan menjadi penyediaan televisi untuk orang yang kurang mampu; layanan hiburan musik;
layanan hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan online; layanan hiburan radio dan televisi sindikasi; layanan hiburan
sifat kontes taekwondo; layanan hiburan teater; layanan hiburan televisi; layanan hiburan yang berhubungan dengan liga
basket fantasi; layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan hiburan yang sifatnya mengatur pertandingan
olahraga elektronik, permainan video, turnamen, dan kompetisi; layanan hiburan, yaitu permainan kasino; layanan hiburan,
yaitu, memberikan ulasan musik online, komedi, dan rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu, membuat musik,
komedi, dan rekomendasi perekaman kata yang diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna melalui jaringan
komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan
menyediakan klip video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global
dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong
penggunaan dan pengembangan hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented
reality), elektronik konsumen (consumer electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan permainan video;
layanan hiburan, yaitu, menyediakan game realitas tertambah (augmented reality) dan konten hiburan interaktif; layanan
hiburan, yaitu, menyediakan pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global;
layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer yang diakses dan dimainkan melalui telepon seluler dan seluler
serta perangkat nirkabel lainnya; layanan hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat diunduh,
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yang direkam sebelumnya yang menampilkan musik dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer global; layanan
hiburan, yaitu, menyediakan situs web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan turnamen video
langsung yang dimainkan oleh pemain video game; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan
penyelenggaraan acara hiburan secara langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan hiburan, yaitu,
penyediaan rekaman musik live, komedi, dan rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi audio dan video
melalui komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; layanan informasi jadwal film; layanan informasi pelajaran di kelas
untuk tujuan pendidikan yang dapat diakses melalui Internet atau melalui Intranet; layanan instruksi dan pelatihan; layanan
instruksi dan pelatihan diving dan snorkeling; layanan instruksi olahraga; layanan instruksi pendidikan atau pelatihan kejuruan;
layanan instruksi simulasi berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan instruksi yang disediakan oleh sekolah
kecantikan; layanan juru bahasa; layanan kaligrafi; layanan kamp baseball; layanan kamp basket; layanan kamp komputer;
layanan kamp menunggang kuda; layanan kamp menunggang kuda yang disediakan oleh dude ranches; layanan kamp
rekreasi; layanan kamp sepakbola; layanan karaoke; layanan kasino; layanan kebun binatang; layanan kebun binatang
mobile; layanan kebun botani; layanan kemah liburan [hiburan]; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga
dan pendidikan); layanan klub [hiburan atau pendidikan]; layanan klub dalam sifat hiburan; layanan klub hiburan; layanan klub
kebugaran; layanan klub kebugaran dan olahraga; layanan klub kesehatan [pelatihan kesehatan dan kebugaran]; layanan klub
kesehatan dan kebugaran; layanan klub kesehatan dan rekreasi; layanan klub komedi; layanan klub latihan; layanan klub
malam; layanan klub malam [hiburan]; layanan klub olahraga; layanan klub perjamuan; layanan klub polo; layanan klub siang;
layanan klub tari; layanan komposisi musik; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan
dan organisasi simposium; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan
konser; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan lokakarya
pelatihan; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kolokium;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kongres; layanan
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian seminar; layanan konsultasi
dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan konferensi; layanan konsultasi di
bidang hiburan yang disediakan melalui Internet; layanan konsultasi yang berkaitan dengan mata pelajaran akademik; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan diving dan snorkeling;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan; layanan kurator museum; layanan liburan dan rekreasi; layanan lotre;
layanan lukisan seni mural; layanan melukis potret; layanan menari eksotis; layanan museum; layanan orkestra; layanan
orkestra dan konser; layanan pelaporan berita; layanan pelaporan berita di bidang berita bisnis; layanan pelaporan berita di
bidang berita keuangan; layanan pelaporan berita di bidang fashion; layanan pelaporan berita di bidang hukum; layanan
pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; layanan pelatihan atau pendidikan di bidang pembinaan kehidupan; layanan pelatihan
berkelanjutan; layanan pelatihan dalam sifat pembinaan; layanan pelatihan di bidang manajemen proyek; layanan pelatihan di
bidang pengembangan perangkat lunak komputer; layanan pelatihan di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer;
layanan pelatihan di bidang sistem keamanan data; layanan pelatihan disediakan melalui simulator; layanan pelatihan guru;
layanan pelatihan kesehatan dan kebugaran yang disediakan oleh salon angka; layanan pelatihan kesehatan di bidang
promosi kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), pengendalian (management) penyakit dan kondisi; layanan pelatihan
kesehatan, yaitu, menyediakan layanan pelatihan pribadi di bidang diet, nutrisi/gizi, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan
(wellness), kebugaran (fitness), kesehatan mental, dan pengendalian (management) kondisi medis kronis; layanan pelatihan
militer berbasis simulator; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pelatihan perawatan kesehatan yang menawarkan
panggilan atau obrolan (chats), pemberitahuan, kemampuan untuk melacak aktivitas, solusi manajemen/pengelolaan insentif
dan tantangan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang fungsi
kantor; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang ilmu kedokteran; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer
di bidang manajemen bisnis; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan kedokteran; layanan
pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang penerbangan komersial; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di
bidang penerbangan pribadi; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang perdagangan efek; layanan pelatihan
simulasi berbasis komputer di bidang teknologi medis; layanan pelatihan simulasi penerbangan; layanan pelatihan tempur
berbasis simulator; layanan pembelajaran jarak jauh; layanan pembelajaran jarak jauh disediakan secara online; layanan
pembuatan film digital; layanan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan kebudayaan; layanan peminjaman buku;
layanan pencitraan digital [fotografi]; layanan pencitraan digital [pengeditan gambar]; layanan pendidikan akademik; layanan
pendidikan bahasa asing; layanan pendidikan berbantuan komputer; layanan pendidikan dalam bentuk kursus di tingkat
universitas; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan dan hiburan
yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan
bisnis, yaitu, mengembangkan program kepemimpinan dan pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen
proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan layanan
pelatihan eksekutif di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan
pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan program pendidikan bisnis untuk karyawan dan para pelaksana di bidang manajemen
proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan kejuruan; layanan pendidikan dan
pelatihan linguistik; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan
dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran; layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran yang
disediakan untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; layanan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan
teknologi perangkat lunak komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konstruksi sistem komputer;
layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan olahraga; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan
permainan; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan musik dan tarian;
layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan olahraga; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan
dengan seni dan kerajinan; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau
pengetahuan umum; layanan pendidikan dan pengajaran yang menggunakan terminal komunikasi melalui jaringan komputer
atau di Internet; layanan pendidikan diet; layanan pendidikan disediakan oleh perguruan tinggi; layanan pendidikan disediakan
oleh sekolah; layanan pendidikan jasmani; layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian peralatan pemantauan,
inspeksi, pengujian dan pengendalian; layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian turbin, kompresor pompa
sentrifugal pasir; layanan pendidikan yang berkaitan dengan keselamatan jalan; layanan pendidikan yang berkaitan dengan
peralatan dan instrumen medis; layanan pendidikan yang disediakan melalui semua bentuk publikasi, pengiriman, penyebaran
dan transmisi elektronik; layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; layanan pendidikan yang disediakan oleh asisten
kebutuhan khusus; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah korespondensi bisnis; layanan pendidikan yang
disediakan oleh sekolah menengah atas; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah pertama; layanan
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pendidikan yang disediakan oleh universitas; layanan pendidikan yang mengarah ke bidang matematik; layanan pendidikan,
khususnya, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan,
pemasaran, jejaring sosial, internet, dan media sosial, dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya;
layanan pendidikan, kursus, pelatihan dan pengajaran selam (diving) dan snorkeling; layanan pendidikan, pelatihan dan
hiburan; layanan pendidikan, pelatihan dan pengajaran dalam kaitannya dengan manufaktur dan produksi; layanan
pendidikan, yaitu penerbitan buku, artikel, dan makalah teknis di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan
pendidikan, yaitu pengetahuan mengajar; layanan pendidikan, yaitu, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi dan
seminar di bidang kecerdasan buatan dan internet of things; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang
manajemen bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu,
menyediakan program di bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat
diunduh di bidang manajemen bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang
manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen
strategis; layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas, lokakarya, konferensi, dan seminar di bidang manajemen bisnis
dan manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang
kesehatan dan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang
penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan
karbon dan gas rumah kaca lainnya pelaksanaan kompetisi dan tantangan pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah
kaca lainnya memberikan pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang pertanian
memberikan pengakuan dan insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon
dan gas rumah kaca lainnya; layanan pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang
eksplorasi minyak dan gas; layanan pendidikan, yaitu, penulisan buku dan artikel untuk terbitan berkala selain untuk iklan atau
publisitas di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan penerbitan; layanan penerbitan digital on-line; layanan
penerbitan elektronik; layanan penerbitan musik; layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia; layanan penerbitan,
kecuali pencetakan; layanan penerjemahan dan terjemahan; layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan
teknologi informasi; layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan kebugaran, tidak
disediakan oleh institusi akademik; layanan pengajaran yang disediakan oleh sekolah seni rupa; layanan pengaturan dan
kordinasi hiburan atau klub; layanan pengaturan dan penyelenggaraan kelas-kelas pendidikan, seminar pendidikan, road show
pendidikan, konferensi pendidikan dan presentasi pendidikan mengenai infrastruktur virtual, penyimpanan virtual dan
jaringan virtual; layanan pengeditan audio dan video; layanan pengeditan pasca-produksi; layanan pengeditan pasca-produksi
di bidang musik, video, dan film; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang video dan film; layanan pengeditan pascaproduksi di bidang video, pertunjukkan televisi dan film; layanan pengeditan video; layanan pengeditan video untuk acara;
layanan penghibur; layanan penguasaan audio; layanan penguasaan film; layanan penguasaan video; layanan penilaian
pendidikan online; layanan penulisan khusus, selain untuk tujuan iklan; layanan penulisan lagu, selain untuk tujuan iklan;
layanan penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan; layanan perekaman audio; layanan perekaman
audio dan video; layanan perekaman audio dan video untuk resital; layanan perekaman video; layanan perjudian; layanan
perjudian online; layanan permainan arcade realitas virtual; layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet;
layanan permainan elektronik yang disediakan melalui Internet atau jaringan komunikasi lainnya; layanan permainan elektronik
yang disediakan melalui jaringan komunikasi global; layanan permainan on-line; layanan permainan realitas tertambah
(augmented reality) disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan permainan realitas virtual disediakan secara
online dari jaringan komputer; layanan perpustakaan; layanan perpustakaan akademik on-line; layanan perpustakaan arsip;
layanan perpustakaan elektronik; layanan perpustakaan fotografi; layanan perpustakaan keliling; layanan perpustakaan online;
layanan perpustakaan penelitian; layanan perpustakaan referensi; layanan perpustakaan riset on-line; layanan perpustakaanperpustakaan; layanan planetarium; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio
untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan produksi multimedia; layanan produksi perangkat
lunak hiburan multimedia; layanan produksi pertunjukan langsung; layanan produksi video musik; layanan pusat hiburan;
layanan pustaka referensi online; layanan rekaman audio, film, video dan televisi; layanan rekaman musik; layanan rekreasi;
layanan reporter berita; layanan reporter berita dalam sifat analisis berita dan komentar berita; layanan reservasi dan
pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga dan budaya; layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya;
layanan reservasi untuk hiburan; layanan salon bingo; layanan salon keno; layanan sekolah asrama; layanan sekolah bahasa;
layanan sekolah balet; layanan sekolah berkuda; layanan sekolah korespondensi; layanan sekolah mengemudi; layanan
sekolah seni bela diri; layanan sekolah tari; layanan sekolah yoga; layanan sinematografi; layanan studio film; layanan studio
film dan televisi; layanan studio rekaman; layanan studio rekaman musik; layanan studio rekaman suara; layanan studio
televisi; layanan taman hiburan; layanan taman rekreasi; layanan taruhan; layanan taruhan [judi]; layanan taruhan [turf
accountancy]; layanan tata letak, selain untuk tujuan iklan; layanan teater; layanan teknisi pencahayaan untuk acara-acara;
layanan transkripsi musik; layanan video arcade; layanan video game disediakan secara online dari jaringan komputer;
layanan yang berkaitan dengan penyediaan solusi pendidikan; lembaga pendidikan; les; les di sekolah menjejalkan; loka
karya, seminar dan perkemahan dalam bidang kesenian; manajemen/pengaturan klub sepatu roda dan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan sepatu roda; master layanan upacara untuk pesta dan acara khusus;
melakukan acara budaya; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara
pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan acara pendidikan; melakukan balapan kuda; melakukan instruksi
pembelajaran jarak jauh di tingkat universitas; melakukan kegiatan budaya; melakukan kegiatan hiburan; melakukan kelas
kebugaran; melakukan kelas kebugaran prenatal; melakukan kelas latihan; melakukan kelas latihan boot camp; melakukan
kelas latihan prenatal; melakukan kelas pengkondisian kebugaran fisik; melakukan kelas yoga; melakukan kolokium;
melakukan kompetisi di Internet; melakukan kursus korespondensi; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pelatihan
di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
melakukan lokakarya dan seminar; melakukan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri; melakukan lokakarya dan
seminar dalam kesadaran pribadi; melakukan lokakarya pelatihan; melakukan pameran di bidang hiburan; melakukan
pameran untuk tujuan hiburan; melakukan pembelajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat menengah; melakukan pengajaran
pembelajaran jarak jauh di tingkat dasar; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat pascasarjana; melakukan
pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat perguruan tinggi; melakukan pertandingan sepak bola; melakukan seminar;
melakukan seminar pelatihan; melakukan simposium; melakukan tur berpemandu; melakukan tur berpemandu untuk tujuan
budaya atau pendidikan; melakukan tur gua dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur kilang anggur yang
dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur museum dengan pemandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur panjat
tebing; melakukan tur situs bersejarah yang dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs budaya yang dipandu untuk
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tujuan pendidikan; melatih anjing layanan untuk para tunanetra untuk tujuan amal; melukis wajah; memberikan berita di bidang
hukum; memberikan daftar teater; memberikan demonstrasi pendidikan; memberikan informasi berkaitan dengan organisasi
pendidikan, budaya, olahraga dan pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan permainan;
memberikan informasi dan instruksi di bidang nutrisi makanan; memberikan informasi di bidang hiburan; memberikan
informasi di bidang kegiatan rekreasi; memberikan informasi di bidang musik; memberikan informasi di bidang pendidikan;
memberikan informasi di bidang perburuan rekreasi; memberikan informasi di bidang perencanaan pesta [hiburan] untuk
resepsi pernikahan; memberikan informasi di bidang rekreasi memancing; memberikan informasi hiburan dari indeks dan
database informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, gambar foto dan informasi audio
visual, melalui jaringan internet dan komunikasi; memberikan informasi hiburan dengan cara elektronik; memberikan informasi
hiburan melalui Internet; memberikan informasi hiburan melalui situs web; memberikan informasi hiburan melalui televisi,
broadband, nirkabel, dan layanan on-line; memberikan informasi instruksional tentang poker; memberikan informasi olahraga
dari situs web; memberikan informasi olahraga melalui pesan telepon yang direkam sebelumnya; memberikan informasi
olahraga melalui situs web; memberikan informasi on-line di bidang hiburan; memberikan informasi on-line di bidang hiburan
permainan komputer; memberikan informasi on-line di bidang pelatihan; memberikan informasi online tentang pelatihan;
memberikan informasi online tentang pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi
online terkait dengan game komputer dan perangkat tambahan komputer untuk game; memberikan informasi online yang
berkaitan dengan hiburan atau pendidikan; memberikan informasi pendidikan; memberikan informasi tentang hasil
pertandingan seni bela diri; memberikan informasi tentang hasil pertandingan tinju; memberikan informasi tentang hiburan dan
acara hiburan melalui jaringan online dan Internet; memberikan informasi tentang hotspot memancing rekreasi; memberikan
informasi tentang kegiatan budaya; memberikan informasi tentang kegiatan olahraga; memberikan informasi tentang kegiatan
olahraga dan budaya; memberikan informasi tentang olahraga dan kebugaran dari situs web; memberikan informasi tentang
olahraga dan kebugaran melalui situs web; memberikan informasi tentang pendidikan online; memberikan informasi tentang
pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi tentang permainan komputer online dan
permainan video melalui jaringan komputer atau komunikasi; memberikan informasi tentang rekreasi memancing; memberikan
informasi terkait pelatihan; memberikan informasi terkait perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; memberikan
informasi yang berkaitan dengan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan acara olahraga; memberikan
informasi yang berkaitan dengan hiburan, musik, pertunjukan langsung, dan acara hiburan; memberikan informasi yang
berkaitan dengan latihan fisik melalui situs web online; memberikan informasi yang berkaitan dengan olahraga; memberikan
informasi yang berkaitan dengan olahraga dan acara olahraga; memberikan informasi yang berkaitan dengan pelatihan fisik
melalui situs web on-line; memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan berkelanjutan melalui Internet;
memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan jasmani melalui situs web on-line; memberikan informasi yang
berkaitan dengan penerbitan multimedia; memberikan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan live; memberikan
informasi, daftar, dan berita mengenai pemrograman televisi dan hiburan melalui situs web; memberikan informasi, komentar
dan artikel di bidang musik melalui jaringan komputer; memberikan instruksi dalam pembuatan perhiasan; memberikan
instruksi di bidang latihan fisik; memberikan instruksi di bidang tari; memberikan pelatihan di bidang kebersihan untuk industri
katering; memberikan pelatihan seni bela diri; memberikan pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui konferensi
video; memberikan pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan pendidikan di
bidang musik yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui kursus
korespondensi; memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di
bidang seni yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan peringkat pemain tenis dan program tenis;
memberikan peringkat usia untuk konten televisi, film, musik, video dan video game; memberikan ujian dan ujian pendidikan;
memberikan ujian pendidikan; memberikan ulasan musik, artis musik, dan video musik secara online; memimpin kelas;
meminjamkan layanan perpustakaan; memproduksi dan mengarahkan acara radio dan musik dalam bentuk siaran langsung
radio dan televisi; memproduksi film pita video di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau olahraga [bukan untuk film,
program radio atau televisi dan bukan untuk iklan dan publisitas]; menampilkan film; mengadakan kelas, seminar, konferensi,
dan lokakarya di bidang manajemen properti, penyewaan dan rental manajemen, penjaga keamanan, pembersihan properti,
perbaikan dan pemeliharaan; mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi
video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; mengajar dalam pendidikan diet; mengajar di bidang
kedokteran; mengajar di bidang musik; mengajar di sekolah dasar; mengajar di sekolah menengah pertama; mengajar musik;
menganalisis nilai tes pendidikan dan data untuk orang lain; mengarahkan drama; mengarahkan produksi teater;
mengarahkan program radio dan televisi; mengatur acara budaya; mengatur acara budaya dan olahraga; mengatur acara film
untuk tujuan hiburan; mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara film, acara
musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur acara hiburan; mengatur acara hiburan langsung;
mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara atletik perguruan
tinggi; mengatur dan melakukan acara budaya; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara
hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara
mencicipi anggur untuk tujuan pendidikan; mengatur dan melakukan acara olahraga; mengatur dan melakukan acara olahraga
dan budaya; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara, pertunjukan, konser, pertunjukan,
dan pertunjukan live; mengatur dan melakukan bola; mengatur dan melakukan ekspedisi hutan dan safari untuk tujuan
rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi kuda untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan ekspedisi sampan untuk
tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan festival film; mengatur dan melakukan forum langsung; mengatur dan melakukan
forum pendidikan secara langsung; mengatur dan melakukan kegiatan budaya; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan;
mengatur dan melakukan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan kelas kebugaran; mengatur dan
melakukan kolokium; mengatur dan melakukan kompetisi atletik; mengatur dan melakukan kompetisi olahraga; mengatur dan
melakukan konferensi bisnis; mengatur dan melakukan konser; mengatur dan melakukan konser musik; mengatur dan
melakukan konvensi; mengatur dan melakukan kuliah; mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur dan melakukan
kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pelatihan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur
dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan diving dan
snorkeling; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan melakukan lokakarya dalam pengendalian berat
badan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang kesehatan; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang
makanan diet; mengatur dan melakukan lokakarya online di bidang makanan gizi; mengatur dan melakukan lokakarya online
di bidang nutrisi makanan; mengatur dan melakukan lokakarya, tutorial, seminar dan konferensi; mengatur dan melakukan
permainan; mengatur dan melakukan permainan poker; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang hiburan; mengatur dan
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melakukan pertemuan di bidang pendidikan; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola; mengatur dan
melakukan program pelatihan sepak bola Amerika; mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda;
mengatur dan melakukan program pelatihan sepak bola pemuda Amerika; mengatur dan melakukan seminar pelatihan;
mengatur dan melakukan simposium; mengatur dan melakukan tur paddleboard untuk tujuan rekreasi; mengatur dan
melakukan tur perjalanan diving dan snorkeling untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan tutorial; mengatur dan
melakukan wisata kayak untuk tujuan rekreasi; mengatur dan melakukan wisata mengamati paus untuk tujuan rekreasi;
mengatur dan memimpin kelas; mengatur dan memimpin kelas prenatal; mengatur dan memimpin kelas, lokakarya dan
pelatihan di bidang bahasa Arab; mengatur dan memimpin kongres; mengatur dan memimpin pertemuan, konferensi dan
kongres; mengatur dan mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan penghibur musik; mengatur dan mengadakan
kejuaraan dan kompetisi speed skating; mengatur dan mengadakan kompetisi langsung (live) yang berupa permainan video;
mengatur dan mengadakan kompetisi langsung, ekshibisi dan turnamen berupa permainan video; mengatur dan mengadakan
kompetisi untuk para pemain permainan video dan para pemain permainan komputer; mengatur dan mengadakan konferensi
bisnis; mengatur dan menyelenggarakan kolokium, konferensi, kongres, seminar, simposium dan lokakarya pelatihan;
mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi dan
memfasilitasi acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain (players) game komputer; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan seminar;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang
manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen proyek; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar dan pelatihan lokakarya; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus
pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, simposium, dan seminar; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur
dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan tentang
penyedia jasa halal; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, seminar, dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan
kontes kecantikan; mengatur dan menyelenggarakan kursus sekolah harian untuk orang dewasa; mengatur dan
menyelenggarakan lokakarya dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur dan menyelenggarakan
pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan;
mengatur dan menyelenggarakan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar di bidang onkologi; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur dan menyelenggarakan seminar, kongres,
konferensi dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya [pendidikan], kongres, seminar, kursus
pembelajaran jarak jauh dan pameran untuk tujuan budaya; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; mengatur
festival film; mengatur forum pendidikan secara langsung; mengatur kelas; mengatur kolokium; mengatur kompetisi melalui
Internet; mengatur kompetisi olahraga; mengatur kompetisi olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
mengatur kompetisi olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur kompetisi permainan
komputer dan video online untuk para pemain permainan interaktif; mengatur kompetisi untuk pendidikan atau hiburan;
mengatur konferensi; mengatur konferensi pendidikan; mengatur kongres; mengatur konser; mengatur kontes; mengatur
kontes kecantikan; mengatur konvensi; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran;
mengatur kursus pendidikan; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran diri;
mengatur lokakarya dan seminar dalam kesadaran pribadi; mengatur lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur
malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur pameran untuk tujuan
pelatihan; mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan hiburan; mengatur pameran,
seminar, dan konferensi; mengatur pelatihan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur
pelatihan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan
dan acara hiburan lainnya; mengatur permainan dan kompetisi melalui Internet; mengatur pertandingan futsal; mengatur
pertandingan sepak bola; mengatur pertunjukan udara; mengatur seminar; mengatur seminar dan konferensi; mengatur
seminar di bidang onkologi; mengatur seminar pelatihan; mengatur seminar pendidikan; mengatur simposium; mengatur
simposium dan lokakarya pelatihan; mengatur turnamen golf profesional; mengatur upacara penghargaan dan malam gala
untuk tujuan hiburan; mengatur upacara penghargaan untuk perusahaan besar dan individu yang telah membuat kontribusi
amal yang signifikan; mengatur upacara penghargaan untuk tujuan hiburan; mengatur, melakukan dan menyediakan kursus
pendidikan pelatihan diving dan snorkeling; mengatur, memimpin dan mengatur konferensi, kongres, kolokium, lokakarya
[pelatihan], seminar dan simposium; mengatur, memimpin dan mengatur seminar, presentasi kuliah dan simposium untuk
pelatihan bahasa; mengatur, memimpin dan mengatur simposium; mengatur, memimpin dan menyelenggarakan konferensi;
mengatur, memimpin dan menyelenggarakan lokakarya pelatihan; mengatur, memimpin, dan mengatur kongres; mengatur,
memimpin, dan mengorganisasi kolokium; mengatur, menentukan, menyelenggarakan, mengadakan, mempromosikan dan
mendukung perlombaan balap motorsport; mengatur, mengadakan dan mengorganisir acara permainan; mengatur,
mengadakan dan mengorganisir turnamen permainan online; mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan acara-acara
pendidikan; mengatur, mengorganisir, dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; mengatur, mengorganisir,
mengadakan, dan menyelenggarakan acara hiburan sosial; mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisasi konser;
mengedit rekaman audio; mengedit rekaman video; mengembangkan program pertukaran pelajar internasional; mengorganisir
acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal; mengorganisir dan melakukan acara
atletik; mengorganisir dan melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan; mengorganisir dan melakukan acara
olahraga dan budaya; mengorganisir dan melakukan kegiatan olahraga untuk anak-anak kurang mampu [layanan amal];
mengorganisir dan melakukan kegiatan rekreasi dan budaya; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan bertemu di
bidang renang; mengorganisir dan melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang bola basket; mengorganisir dan
melakukan kompetisi atletik dan permainan di bidang sepak bola; mengorganisir dan melakukan kompetisi dan permainan
atletik; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga; mengorganisir dan melakukan kompetisi olahraga perguruan tinggi;
mengorganisir dan mengadakan kejuaraan dan kompetisi skating tokoh; mengorganisir dan mengatur pameran untuk tujuan
hiburan; mengorganisir kompetisi permainan video; mengorganisir kompetisi permainan
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video, ekshibisi dan turnamen; mengorganisir konvensi, konferensi, seminar, kelas dan lokakarya dan pameran dagang untuk
tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, rekreasi atau budaya; mengorganisir turnamen olahraga untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; mengorganisir, melakukan dan mengoperasikan kompetisi dan turnamen video game;
mengorganisir, mengatur dan melakukan balap mobil; mengorganisir, mengatur dan melakukan balapan sepeda;
mengorganisir, mengatur dan melakukan pacuan kuda; mengorganisir, menyelenggarakan, dan melakukan kegiatan olahraga
dan budaya; menjalankan lotere; menyebarkan kaset video; menyediakan acara hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan
untuk tujuan amal; menyediakan acara hiburan untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan area
rekreasi di alam area bermain anak-anak; menyediakan area rekreasi di alam area bermain untuk anak-anak; menyediakan
bahan seni dan kerajinan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan bahan seni dan kerajinan
untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan pendidikan untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan seni dan kerajinan dan bahan-bahan pendidikan yang diproduksi dari
bahan-bahan daur ulang untuk anak-anak yang membutuhkan dan kurang mampu [layanan amal]; menyediakan barangbarang olahraga untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga [layanan amal]; menyediakan barang-barang
olahraga untuk anak-anak yang kurang mampu dalam sifat kegiatan olahraga, untuk tujuan amal; menyediakan bengkel dalam
pengendalian berat badan; menyediakan bengkel online di bidang kesehatan; menyediakan bengkel online di bidang makanan
diet; menyediakan bengkel online di bidang makanan gizi; menyediakan bengkel online di bidang nutrisi makanan;
menyediakan berita dalam sifat pelaporan peristiwa terkini; menyediakan berita dan informasi gulat melalui jaringan komputer
global; menyediakan berita dan informasi mengenai motorsport pada sebuah database online melalui jaringan informasi
komputer dan jaringan nirkabel.; menyediakan berita dan komentar bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency;
menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa laporan peristiwa saat ini, hiburan, olahraga,
komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan buku dan bahan ajar untuk orang-orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan buku dan bahan pengajaran untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
buku komik dan novel grafis online, tidak dapat diunduh; menyediakan buku komik online, tidak dapat diunduh; menyediakan
buku pedoman dan bahan ajar di bidang kesehatan; menyediakan buku pedoman dan bahan ajar di bidang makanan gizi;
menyediakan buku pedoman dan bahan ajar di bidang nutrisi makanan; menyediakan buku untuk orang yang kurang mampu
untuk tujuan amal; menyediakan catatan pertunjukan olah raga untuk golf; menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas
olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan dan menyewakan gelanggang track sepatu roda; menyediakan database
komputer, elektronik dan online untuk penggunaan pendidikan, rekreasi dan hiburan di bidang hiburan dan di bidang minat
kelompok menengah, perguruan tinggi, sosial dan masyarakat; menyediakan fasilitas baseball; menyediakan fasilitas bermain
untuk anak-anak; menyediakan fasilitas bioskop; menyediakan fasilitas bowling; menyediakan fasilitas dan layanan museum;
menyediakan fasilitas dan layanan rekreasi; menyediakan fasilitas dansa; menyediakan fasilitas gelanggang es; menyediakan
fasilitas gimnasium; menyediakan fasilitas golf; menyediakan fasilitas golf driving range; menyediakan fasilitas gym pelatihan
rintangan; menyediakan fasilitas hiburan; menyediakan fasilitas jangkauan tembak; menyediakan fasilitas karaoke;
menyediakan fasilitas kasino [perjudian]; menyediakan fasilitas kasino dan permainan; menyediakan fasilitas kebugaran;
menyediakan fasilitas kebugaran dan olahraga; menyediakan fasilitas kolam renang; menyediakan fasilitas lapangan tenis;
menyediakan fasilitas luar ruangan untuk bermain game paintball; menyediakan fasilitas menunggang kuda; menyediakan
fasilitas menunggang kuda untuk tujuan rekreasi; menyediakan fasilitas museum [presentasi, pameran]; menyediakan fasilitas
olah raga untuk rentang tembak senjata; menyediakan fasilitas olahraga; menyediakan fasilitas olahraga angkat barbel;
menyediakan fasilitas olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas olahraga untuk
bermain polo; menyediakan fasilitas olahraga untuk bermain ski; menyediakan fasilitas olahraga untuk kejuaraan skating;
menyediakan fasilitas olahraga untuk kejuaraan speed skating; menyediakan fasilitas olahraga untuk memanah; menyediakan
fasilitas olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas pelatihan; menyediakan
fasilitas pelatihan olahraga; menyediakan fasilitas rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi dan rekreasi; menyediakan fasilitas
rekreasi di alam kolam untuk kegiatan menyelam di bawah air; menyediakan fasilitas renang; menyediakan fasilitas rollerskating; menyediakan fasilitas ruang dansa; menyediakan fasilitas seluncur es; menyediakan fasilitas senam; menyediakan
fasilitas ski; menyediakan fasilitas ski dalam ruangan; menyediakan fasilitas studio dansa; menyediakan fasilitas studio
rekaman; menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park); menyediakan fasilitas taman hiburan (theme park);
menyediakan fasilitas taruhan di luar jalur; menyediakan fasilitas teater; menyediakan fasilitas teater dan bioskop;
menyediakan fasilitas teater seni pertunjukan; menyediakan fasilitas tenis; menyediakan fasilitas trek dan lapangan;
menyediakan fasilitas untuk bermain; menyediakan fasilitas untuk bermain biliar; menyediakan fasilitas untuk bermain game
Go board; menyediakan fasilitas untuk bermain game paintball; menyediakan fasilitas untuk bermain shogi; menyediakan
fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik atau pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan,
rekreasi dan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk musik; menyediakan fasilitas untuk olahraga musim dingin; menyediakan
fasilitas untuk pelatihan musik; menyediakan fasilitas untuk pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk pertunjukan;
menyediakan fasilitas untuk pertunjukan game; menyediakan fasilitas untuk tujuan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk
turnamen olahraga; menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand;
menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui saluran televisi bayar per tayang; menyediakan film
dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui televisi berbayar; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik
melalui situs web interaktif; menyediakan film, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan gambar
dan video online; menyediakan game (permainan); menyediakan game komputer online; menyediakan game komputer online
dan game interaktif; menyediakan game komputer untuk digunakan di seluruh jaringan oleh pengguna jaringan; menyediakan
game poker online; menyediakan hiburan; menyediakan hiburan melalui televisi, radio, bioskop, televisi kabel, televisi satelit
dan Internet; menyediakan hiburan musik; menyediakan hiburan musik live; menyediakan hiburan on-line; menyediakan
hiburan on-line dalam sifat pertunjukan game; menyediakan hiburan on-line dalam sifat turnamen game; menyediakan hiburan
on-line di alam liga olahraga fantasi; menyediakan informasi atas artikel pada koran, majalah dan buku; menyediakan
informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global; menyediakan informasi dan berita
online di bidang pelatihan kerja; menyediakan informasi di bidang pendidikan pandangan dunia Alkitab untuk tujuan studi
akademik melalui situs web; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan aktifitas hiburan serta acara untuk anak-anak;
menyediakan informasi hiburan melalui situs web; menyediakan informasi mengenai artikel koran; menyediakan informasi
mengenai olah raga elektronik dan permainan video melalui suatu situs web; menyediakan informasi on-line di bidang
pendidikan; menyediakan informasi online mengenai permainan video; menyediakan informasi online mengenai serial televisi
yang sedang berlangsung di bidang fiksi ilmiah dan drama; menyediakan informasi secara online melalui jaringan nirkabel,
internet, dan jaringan komputer global, regional dan lokal pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik,
dan musik; menyediakan kamar biliar; menyediakan kamar pachinko; menyediakan karaoke online dengan fungsi penilaian;
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menyediakan kastil tiup untuk tujuan rekreasi; menyediakan kegiatan budaya untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan kegiatan budaya untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan
hiburan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan hiburan untuk orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan kegiatan olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan kegiatan olahraga untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan kelas dan seminar
di bidang makanan diet; menyediakan kelas dan seminar di bidang makanan gizi; menyediakan kelas dan seminar di bidang
nutrisi makanan; menyediakan kelas di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olah raga; menyediakan kelas online melalui
forum online; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video langsung; menyediakan kelas, kelas master, kuliah,
lokakarya, seminar, dan kamp di bidang yoga; menyediakan kelas, lokakarya dan instruksi menggunakan aplikasi perangkat
lunak yang diaktivasi melalui suara; menyediakan klip video online yang tidak dapat diunduh dan konten digital multimedia
lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah dan serial televisi dramatis;
menyediakan kolam renang; menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh, termasuk musik, program radio yang
sedang berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; menyediakan konten film dan drama Virtual Reality (VR) dan
Augmented Reality (AR) melalui internet online; menyediakan kursus di bidang pengelolaan air; menyediakan kursus pelatihan
berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; menyediakan
kursus pendidikan; menyediakan kursus pendidikan di bidang diet dan perawatan kesehatan; menyediakan kursus pendidikan
gigi berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan hukum berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan kedokteran
berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan keperawatan yang berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan yang
berkaitan dengan diet; menyediakan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; menyediakan kursus
pendidikan, kuliah, seminar dan skema pelatihan remaja; menyediakan kursus pengajaran; menyediakan kursus pengajaran di
bidang bahasa asing; menyediakan kursus pengajaran di bidang matematika; menyediakan kursus pengajaran di bidang
sains; menyediakan kursus pengajaran di bidang seni; menyediakan kursus pengajaran di bidang teknik; menyediakan kursus
pengajaran di bidang teknologi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat pasca sarjana; menyediakan kursus pengajaran di
tingkat perguruan tinggi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah; menyediakan kursus pengajaran di
tingkat sekolah menengah, perguruan tinggi atau pasca sarjana; menyediakan kursus pengajaran online; menyediakan
lapangan baseball; menyediakan lapangan tenis; menyediakan layanan arcade hiburan; menyediakan layanan hiburan dalam
bentuk pertunjukan musik live; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live atau rekaman musik;
menyediakan layanan hiburan dalam bentuk rekaman musik; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak;
menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak di pusat-pusat setelah sekolah; menyediakan layanan hiburan
radio dan televisi; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan
amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan karaoke; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan] kepada anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang
kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan latihan hewan; menyediakan layanan panggilan tiket untuk hiburan,
olahraga, dan acara budaya; menyediakan layanan pelatihan kebugaran (wellness) dan kesehatan yang dipersonalisasi;
menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan
amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak
yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan atau pendidikan] kepada orangorang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan atau pendidikan] untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] kepada
orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan permainan melalui aplikasi messenger seluler;
menyediakan layanan studio audio atau video; menyediakan layanan taman air; menyediakan layanan video arcade;
menyediakan lereng ski; menyediakan lokakarya online di bidang kesehatan; menyediakan mainan untuk anak-anak kurang
mampu dalam sifat acara budaya [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara
pendidikan [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di acara budaya, untuk tujuan amal;
menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di bidang pendidikan, untuk tujuan amal; menyediakan majalah
fitur umum online, tidak dapat diunduh; menyediakan majalah online, tidak dapat diunduh; menyediakan majalah online, tidak
dapat diunduh, menampilkan informasi di bidang permainan komputer; menyediakan manual dan bahan ajar di bidang
makanan diet; menyediakan materi pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arab; menyediakan materi pendidikan di bidang
nutrisi; menyediakan materi pendidikan online di bidang kesehatan; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan
diet; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan gizi; menyediakan materi pendidikan online di bidang nutrisi
makanan; menyediakan materi pendidikan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan musik digital
dan materi audiovisual (tidak dapat diunduh) dari jaringan komputer global; menyediakan musik digital yang tidak dapat
diunduh dari Internet; menyediakan musik online, tidak dapat diunduh; menyediakan musik pra-rekaman yang tidak dapat
diunduh melalui internet; menyediakan musik yang direkam sebelumnya, informasi di bidang musik, dan komentar serta artikel
tentang musik melalui jaringan komputer global; menyediakan novel grafis online, tidak dapat diunduh; menyediakan pameran
online untuk tujuan budaya atau pendidikan; menyediakan pameran seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan;
menyediakan papan dan penginapan untuk siswa asing dalam rangka layanan pendidikan sekolah asrama; menyediakan
pelatihan; menyediakan pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; menyediakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan
pertunjukan teater, musik, televisi, radio dan sinematik; menyediakan pelatihan kelompok dan forum pembelajaran secara
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pribadi di bidang pengembangan kepemimpinan; menyediakan pelatihan on-line; menyediakan pendidikan jasmani,
permainan, dan fasilitas olahraga; menyediakan penggunaan sementara game online yang tidak dapat diunduh; menyediakan
penggunaan sementara materi pendidikan online yang tidak dapat diunduh; menyediakan peralatan karaoke; menyediakan
perangkat lunak permainan (game) online; menyediakan perlengkapan sekolah untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan perlengkapan sekolah untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan
permainan (games) online; menyediakan permainan komputer daring; menyediakan permainan realitas campuran (mixed
reality games) online; menyediakan permainan realitas tertambah online; menyediakan permainan realitas virtual online;
menyediakan permainan video interaktif online dan permainan komputer multimedia yang tidak dapat diunduh; menyediakan
permainan video online [layanan hiburan]; menyediakan pertunjukan musik, video musik, klip film terkait, foto, dan materi
multimedia lainnya melalui jaringan komputer global; menyediakan potongan informasi (trivia), kiat (tips) dan strategi online
untuk permainan video; menyediakan program televisi yang sedang berlangsung di bidang kepentingan umum; menyediakan
program televisi, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan publikasi audio yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komputer, yaitu secara berkala dan laporan perihal pendidikan, hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik online, tidak
dapat diunduh, di bidang musik; menyediakan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari Internet; menyediakan publikasi elektronik,
tidak dapat diunduh, dari jaringan komputer global; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, dari jaringan
komputer global atau Internet; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, terkait dengan pelatihan bahasa;
menyediakan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh di bidang permainan komputer; menyediakan publikasi
online dalam bentuk buku audio yang menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online dalam bentuk e-book yang
menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis
dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan video; menyediakan publikasi online, tidak
dapat diunduh, dalam bentuk artikel berita untuk anak-anak; menyediakan rekaman suara dan rekaman audiovisual yang tidak
dapat didownload secara online berupa pertunjukan musikal dengan cara melalui jaringan komputer global; menyediakan
ruang dansa; menyediakan ruang mesin slot; menyediakan ruang tamu mahjong; menyediakan sebuah situs web (website)
yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality); menyediakan
sebuah situs web (website) yang menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya
(virtual reality); menyediakan seluncuran air untuk tujuan rekreasi; menyediakan seminar pelatihan online; menyediakan sesi
tutorial dan pelatihan online dan tatap muka di bidang perangkat keras dan lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan
area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser web, dan perangkat elektronik; menyediakan
situs web (website) yang menampilkan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan
sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); menyediakan situs web berupa informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan
musikal dan artis musikal; menyediakan situs web dan laman web sehubungan dengan musik dan hiburan musikal melalui
jaringan komunikasi global; menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten multimedia serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.; menyediakan situs web yang
menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh berupa artikel dalam bidang kesenian; menyediakan situs web
yang menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi,
video, video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini,
berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan strip komik online, tidak dapat diunduh;
menyediakan studio rekaman audio dan visual; menyediakan suatu pemutaran untuk menampilkan dan/atau mendengarkan
CD, DVD, disk laser dan disk dan pita lainnya yang sudah direkam sebelumnya (hiburan); menyediakan sumber daya online
untuk pengembang perangkat lunak (pendidikan); menyediakan sumber interaktif dan panduan pemrograman secara online
pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik yang disesuaikan dengan preferensi
pemrograman pemirsa; menyediakan taman untuk penerimaan publik; menyediakan teks, video, audio dan program
multimedia secara daring; menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal];
menyediakan televisi untuk orang-orang kurang mampu dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan tutorial online;
menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh di bidang
keuangan melalui situs web; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, di bidang keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang perencanaan
keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang transportasi; menyediakan video on-line, tidak dapat
diunduh, menampilkan informasi ilmiah di bidang perubahan iklim; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh,
menampilkan instruksi matematika; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, menampilkan musik; menyediakan video
on-line, tidak dapat diunduh, pada topik inspirasional atau motivasi untuk wanita; menyediakan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan instruksi yoga; menyediakan video online, tidak dapat diunduh; menyediakan video pembelajaran
online yang tidak dapat diunduh di bidang keuangan; menyediakan video pembelajaran online, tidak dapat diunduh;
menyediakan video yang tidak dapat diunduh di bidang perencanaan keuangan melalui situs web; menyediakan video yang
tidak dapat diunduh melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh menampilkan informasi ilmiah di bidang
perubahan iklim melalui situs web; menyediakan video yang tidak dapat diunduh tentang topik inspirasional atau motivasi bagi
wanita melalui situs web; menyediakan wahana zip line untuk tujuan rekreasi; menyedikan informasi, memberikan nasehat,
berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan, olahraga dan budaya; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan
dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam apresiasi seni;
menyelenggarakan lokakarya dan seminar di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; menyelenggarakan
pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pendidikan; menyelenggarakan pameran dan
acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; menyelenggarakan pameran dan konferensi langsung di bidang budaya,
hiburan dan jejaring sosial untuk tujuan non-bisnis dan non-komersial; menyelenggarakan pameran di bidang hiburan
interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan;
menyelenggarakan turnamen olahraga untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyiapkan, mengelola, dan
menilai tes standar; menyusun puisi lucu; merekam deposisi hukum; merekam produksi induk; meresmikan di kontes
olahraga; meyediakan situs web berupa video dan permainan interaktif; mikrofilm; olahraga dan acara olahraga, teknologi,
konser, acara budaya serta produksi teater hidup; olahraga memimpin; organisasi acara budaya; organisasi acara budaya dan
seni; organisasi acara budaya untuk tujuan amal; organisasi acara dan disko tari; organisasi acara dan kompetisi olahraga;
organisasi acara di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara di bidang film untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi acara hiburan; organisasi acara hiburan cosplay; organisasi acara hiburan sosial;
organisasi acara menari; organisasi acara olahraga; organisasi acara olahraga dan budaya; organisasi acara olahraga di
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bidang sepak bola; organisasi acara olahraga di bidang sepak bola Amerika; organisasi acara olahraga untuk tujuan amal;
organisasi acara pendidikan; organisasi acara pendidikan dan hiburan untuk para profesional dan eksekutif; organisasi acara
tari; organisasi acara untuk tujuan budaya; organisasi balapan mobil; organisasi balapan motor; organisasi balapan sepeda;
organisasi bola; organisasi dan melakukan kegiatan budaya dan rekreasi; organisasi dan mengatur acara musik dan acara
budaya dan artistik lainnya; organisasi dan pelaksanaan bola; organisasi dan penyediaan permainan dan kompetisi melalui
Internet; organisasi dan presentasi acara, kompetisi, permainan, konser dan acara hiburan; organisasi dan presentasi
pertunjukan; organisasi dari kursus-kursus pelatihan yang berhubungan dengan komputer; organisasi demonstrasi mobil;
organisasi demonstrasi sepeda motor; organisasi festival arsitektur untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival etnis
untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi forum pendidikan
secara langsung; organisasi forum tatap muka; organisasi kegiatan budaya untuk perkemahan musim panas; organisasi
kegiatan hiburan untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan olahraga dan budaya; organisasi kegiatan olahraga
untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan pendidikan untuk kamp musim panas; organisasi kejuaraan skating
tokoh; organisasi kejuaraan speed skating; organisasi kompetisi angkat berat; organisasi kompetisi atau acara olahraga dan
budaya lainnya untuk tujuan amal; organisasi kompetisi berperahu pesiar; organisasi kompetisi dan upacara penghargaan;
organisasi kompetisi figur dan speed skating; organisasi kompetisi figure skating; organisasi kompetisi golf; organisasi
kompetisi gulat sumo; organisasi kompetisi ice-skating; organisasi kompetisi memancing olahraga; organisasi kompetisi
pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi kompetisi permainan elektronik; organisasi kompetisi sepakbola;
organisasi kompetisi sepatu roda; organisasi kompetisi speed skating; organisasi kompetisi trek dan lapangan; organisasi
kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; organisasi konferensi dan simposium di bidang ilmu kedokteran; organisasi
konferensi, pameran dan kompetisi; organisasi kongres dan konferensi untuk keperluan budaya dan pendidikan; organisasi
konser musik; organisasi konser musik untuk tujuan amal; organisasi kontes gulat; organisasi kursus korespondensi;
organisasi kursus pelatihan; organisasi kursus pembelajaran jarak jauh; organisasi les bahasa; organisasi lomba perahu;
organisasi lotere; organisasi lotere dan kegiatan perjudian lainnya; organisasi olahraga komunitas dan acara budaya;
organisasi pacuan kuda; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran
dan acara untuk tujuan budaya; organisasi pameran di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi
pameran di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran hewan untuk tujuan budaya atau
pendidikan; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran tanaman untuk tujuan budaya
atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan budaya; organisasi pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan;
organisasi pameran untuk tujuan pendidikan; organisasi pameran, konvensi dan konferensi untuk keperluan budaya atau
pendidikan; organisasi pameran, konvensi, dan konferensi untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pelatihan;
organisasi pemutaran film; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi peragaan busana untuk
tujuan hiburan; organisasi permainan; organisasi permainan bisbol; organisasi permainan dan kompetisi; organisasi
permainan sepak bola; organisasi pertandingan tinju; organisasi pertunjukan; organisasi pertunjukan [layanan impresario];
organisasi pertunjukan anjing; organisasi pertunjukan budaya; organisasi pertunjukan dan konser; organisasi pertunjukan
hiburan; organisasi pertunjukan ice-skating; organisasi pertunjukan komedi; organisasi pertunjukan kuda; organisasi
pertunjukan langsung; organisasi pertunjukan musik live; organisasi pertunjukan panggung; organisasi pertunjukan
pendidikan; organisasi pertunjukan roller-skating; organisasi ras anjing; organisasi ras kapal pesiar; organisasi seminar;
organisasi skema pelatihan pemuda; organisasi turnamen atau kompetisi golf profesional; organisasi turnamen catur;
organisasi turnamen golf; organisasi turnamen olahraga; organisasi turnamen poker; organisasi turnamen tenis; organisasi,
presentasi dan produksi pertunjukan dan pertunjukan live; organisasi, produksi dan presentasi acara untuk tujuan pendidikan,
budaya atau hiburan; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur dan pertunjukan musik
dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; organisasi/manajemen hosting pameran untuk tujuan hiburan, budaya dan
pendidikan; pameran budaya; pameran film; pameran kesenian; pelaksanaan kegiatan dan kompetisi untuk pendidikan atau
hiburan; pelaksanaan konferensi, konvensi, kongres, seminar dan loka karya pelatihan; pelaksanaan konser; pelaksanaan
konvensi; pelaksanaan loka karya dan seminar; pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan pameran kebudayaan untuk
tujuan hiburan; pelaporan sindikasi berita; pelatihan (training) atlet sepatu roda; pelatihan (training) pelatih sepatu roda;
pelatihan anjing penuntun untuk orang buta; pelatihan bahasa; pelatihan bahasa dan pelatihan pra kerja; pelatihan berbasis
komputer; pelatihan bisnis; pelatihan bisnis di bidang neuromarketing; pelatihan dalam desain dan pengembangan perangkat
lunak komputasi awan; pelatihan dalam penggunaan dan pengoperasian komputer dan pemroses data; pelatihan dalam
penggunaan instrumen dan peralatan bedah, medis, gigi dan hewan; pelatihan dalam penggunaan komputer; pelatihan dalam
penggunaan mesin konstruksi; pelatihan dalam pengoperasian perangkat lunak komputasi awan; pelatihan dan pelatihan lebih
lanjut untuk pengembangan personel; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk pengembangan personil, tim dan organisasi;
pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan instrumen medis; pelatihan dan pengajaran medis; pelatihan dasar
dan lanjutan untuk pengembangan sumber daya manusia; pelatihan di bidang desain; pelatihan di bidang desain, periklanan
dan teknologi komunikasi; pelatihan di bidang kedokteran; pelatihan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pelatihan di
bidang komputasi awan; pelatihan di bidang manajemen bisnis; pelatihan di bidang manajemen real estat; pelatihan di bidang
memotong ham dengan pisau; pelatihan di bidang musik dan hiburan; pelatihan di bidang pemotongan ham tradisional;
pelatihan di bidang pengolahan data; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan,
pemasaran dan bisnis; pelatihan di bidang periklanan; pelatihan di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan dan
sumber daya alam; pelatihan di bidang teknologi komunikasi; pelatihan futsal; pelatihan hadroh (pendidikan); pelatihan hewan;
pelatihan hidup [pelatihan]; pelatihan karir dan kejuruan; pelatihan kebugaran dengan angkat barbel; pelatihan kebugaran fisik;
pelatihan kebugaran metabolisme tubuh; pelatihan kebugaran pribadi; pelatihan kejuruan; pelatihan kekuatan dan
pengkondisian; pelatihan kembali kejuruan; pelatihan kerja; pelatihan kesehatan dan kebugaran; pelatihan kesehatan, yaitu,
konsultasi kebugaran (fitness) jasmani; pelatihan keselamatan jalan; pelatihan keselamatan pengemudi; pelatihan
keterampilan kejuruan; pelatihan kuda; pelatihan lanjutan; pelatihan meditasi; pelatihan olahraga; pelatihan orang buta dalam
penggunaan anjing penuntun; pelatihan orang dewasa; pelatihan pembalap; pelatihan penanganan anjing; pelatihan
pengembangan pribadi; pelatihan pengemudi; pelatihan pengemudi kendaraan komersial; pelatihan personel di bidang
rekrutmen, sumber daya manusia dan manajemen bisnis; pelatihan personil di bidang rekrutmen, sumber daya manusia dan
manajemen bisnis; pelatihan pra kerja; pelatihan praktis [demonstrasi]; pelatihan praktis di bidang pengelasan; pelatihan
pribadi [pelatihan]; pelatihan pribadi diving dan snorkeling; pelatihan saham; pelatihan sekolah kepatuhan untuk hewan;
pelatihan seni dan budaya betawi; pelatihan seni tari (pendidikan); pelatihan sepeda motor; pelatihan spesialis dalam industri
pipa ledeng; pelatihan untuk menangani instrumen dan peralatan ilmiah untuk penelitian di laboratorium; pembelajaran
multimedia; pemberian apresiasi dan insentif melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang
manajemen bisnis; pemberian apresiasi dan insentif melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam
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bidang manajemen proyek; pemberian apresiasi dan insentif melalui penghargaan dan kontes untuk menunjukkan keunggulan
dalam bidang manajemen strategis; pemberian pelatihan di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan; pemberian,
penyerahan dan pengambilan tugas pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan; pembinaan di bidang olahraga; pembinaan
olahraga; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan multimedia, media
elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di bidang hiburan, orang,
olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan, drama, biografi, humor,
musik, hewan, dan minat manusia; pemesanan fasilitas kebugaran dan olahraga; pemesanan fasilitas olahraga; pemesanan
konser; pemesanan kursi untuk acara hiburan; pemesanan kursi untuk acara olahraga; pemesanan kursi untuk konser;
pemesanan kursi untuk pertunjukan; pemesanan kursi untuk pertunjukan dan acara olahraga; pemesanan kursi untuk
pertunjukan dan pemesanan tiket teater; pemesanan kursi untuk pertunjukan teater; pemesanan lapangan golf; pemesanan
seniman pertunjukan untuk acara (layanan promotor); pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara budaya;
pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara hiburan; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara
olahraga; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara rekreasi dan rekreasi; pemesanan tiket dan layanan
pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk konser musik;
pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk pertunjukan teater; pemesanan tiket untuk konser musik atau acara musik;
pemodelan untuk seniman; pemutaran film; pemutaran film di bioskop drive-in; pemutaran film di bioskop terbuka; penampilan
pribadi oleh karakter berkostum (hiburan); pencampuran dan penguasaan musik untuk video dan film; pendampingan
akademik anak usia sekolah; pendidikan Bisnis; pendidikan Jasmani; pendidikan agama; pendidikan anak usia dini (PAUD);
pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan dan
keselamatan kerja; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; pendidikan dan pelatihan di bidang musik dan
hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik; pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal;
pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan konservasi alam dan lingkungan; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan
dengan pelestarian alam, lingkungan, dan sumber daya alam; pendidikan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja;
pendidikan di bidang manajemen bisnis; pendidikan di bidang musik dan hiburan; pendidikan kesehatan; pendidikan
kesehatan fisik; pendidikan lebih lanjut; pendidikan musikal; pendidikan orang dewasa; pendidikan permainan golf
menggunakan simulator golf; pendidikan sekolah asrama; pendidikan untuk penderita disabilitas; pendidikan yang lebih tinggi;
pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penerapan tata rias panggung; penerapan tata rias untuk aktor film; penerbitan buku;
penerbitan buku dan majalah elektronik secara online; penerbitan buku elektronik dan majalah online; penerbitan buku secara
multimedia; penerbitan buku, publikasi berkala, majalah, surat kabar, dan buletin; penerbitan dan pengeditan buku, surat
kabar, dan terbitan berkala; penerbitan desktop elektronik; penerbitan game secara multimedia; penerbitan jurnal secara
multimedia; penerbitan majalah; penerbitan majalah dan buku dalam bentuk elektronik; penerbitan majalah secara multimedia;
penerbitan majalah, jurnal, dan surat kabar secara multimedia; penerbitan materi pendidikan; penerbitan multimedia atas
perangkat lunak untuk permainan komputer dan perangkat lunak untuk permainan video melalui siaran elektronik multimedia
atau transmisi jaringan, semua untuk hiburan; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan publikasi elektronik;
penerbitan multimedia dari barang cetakan; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran, buletin,
tutorial, peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia publikasi elektronik; penerbitan
multimedia yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik;
penerbitan multimedia yang berkaitan dengan game; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan perangkat lunak;
penerbitan musik secara multimedia; penerbitan panduan; penerbitan perangkat lunak video game dan komputer interaktif;
penerbitan publikasi elektronik; penerbitan surat kabar; penerbitan surat kabar multimedia; penerbitan video game multimedia;
penerjemah bahasa isyarat; pengajaran; pengajaran bahasa; pengajaran keterampilan kecantikan; pengajaran musik;
pengaturan acara musik; pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan atau penyelenggaraan seminar
untuk tujuan pendidikan; pengaturan dan pengadaan konferensi, kongres dan simposium; pengaturan dan penyelenggaraan
acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir; pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara
terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir.; pengaturan dan penyelenggaraan festival; pengaturan dan
penyelenggaraan kompetisi beladiri; pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi musik; pengaturan dan penyelenggaraan
konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, kuliah, seminar dan lokakarya [pelatihan]; pengaturan dan penyelenggaraan
lokakarya; pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya, layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan
produksi program televisi, proofreading naskah, produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi
langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan
serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand
yang berkaitan; pengaturan dan penyelenggaraan pertandingan atau acara olahraga; pengaturan dan penyelenggaraan
pertunjukan musik; pengaturan dan penyelenggaraan seminar; pengaturan dan penyelenggaraan simposium; pengaturan dan
pertunjukan show, kompetisi, pertandingan dan konser; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser
musik live, konser disc jockey, festival musik, pesta dansa dan klub malam; pengaturan festival yang menampilkan
pertunjukan musik dan artistik; pengaturan kompetisi untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan kompetisi-kompetisi
olahraga untuk anak-anak; pengaturan konser; pengaturan pelatihan olahraga untuk anak-anak; pengaturan pemesanan tiket
untuk film, musik dan pertunjukan artistik melalui jaringan komputer global; pengaturan peragaan busana untuk keperluan
pertunjukan; pengaturan pertandingan olahraga; pengaturan pertunjukan musik live; pengaturan pesta untuk
pertandingan/game menembak; pengaturan studi di luar negeri; pengaturan waktu pertandingan olahraga; pengaturan,
pengadaan, dan penyelenggaraan seminar-seminar; pengaturan, pengorganisasian, penyelenggaraan dan mengadakan pesta
ulang tahun; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan
pameran yang berhubungan dengan olah raga dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi; pengaturan,
penyelenggaraan dan pelaksanaan pemberian penghargaan untuk keperluan hiburan; pengaturan, penyelenggaraan dan
pelaksanaan permainan (games), kontes dan kompetisi; pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser
musik, festival, tur serta pertunjukan music dan budaya lainnya, acara dan aktifitas; pengeditan buku; pengeditan buku dan
publikasi elektronik; pengeditan buku elektronik; pengeditan film; pengeditan film fotografi; pengeditan film sinematografi;
pengeditan foto; pengeditan jurnal; pengeditan koran; pengeditan majalah; pengeditan materi cetak dan teks; pengeditan
materi cetak dan teks, selain teks publikasi; pengeditan materi tercetak yang berisi gambar, selain untuk tujuan iklan;
pengeditan program radio; pengeditan program radio dan televisi; pengeditan program televisi; pengeditan publikasi;
pengeditan publikasi elektronik; pengeditan rekaman video; pengeditan teks; pengeditan teks tertulis; pengeditan teks tertulis,
selain teks publikasi; pengeditan teks, selain teks publikasi; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen
bisnis; pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang manajemen proyek; pengembangan eksekutif yang disesuaikan
di bidang manajemen strategis; pengembangan pendidikan manual dan panduan untuk orang lain di bidang perangkat keras
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dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan
jaringan, web browser, dan perangkat elektronik; pengoperasian peralatan audio untuk produksi program radio; pengoperasian
peralatan video atau audio untuk produksi program radio atau televisi; pengoperasian peralatan video dan audio untuk
produksi program televisi; pengoperasian ruang-ruang sains pelajaran; pengorganisasian atau mengatur pameran untuk
keperluan budaya atau pendidikan; pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian dan
mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian dan mengatur seminar,
konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling; pengorganisasian dan pelaksanaan kolokium,
konferensi, atau kongres; pengorganisasian dan presentasi pertunjukan langsung; pengorganisasian turnamen-turnamen
olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan acara (tidak termasuk gambar bergerak,
pertunjukan, drama, pertunjukan musikal, olahraga, pacuan kuda, balapan sepeda, balapan perahu motor atau balapan
mobil); pengorganisasian, mengatur atau mengadakan acara budaya; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan kontes;
pengorganisasian, mengatur atau mengadakan seminar, simposium, konferensi, presentasi kuliah, forum atau lokakarya;
pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda; pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda
motor; pengorganisasian, mengatur dan melakukan pacuan kuda; pengorganisasian, mengatur dan memimpin lomba perahu;
pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar,
lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui
internet dan kursus pelatihan; penguasaan audio untuk video dan film; pengujian pendidikan; pengujian standar; penilaian atas
karya untuk tujuan pendidikan; penulisan dan publikasi teks, selain teks publikasi; penulisan lirik lagu; penulisan pidato, selain
untuk tujuan iklan; penulisan skenario; penulisan skenario film; penulisan skenario layar televisi; penulisan skrip, selain untuk
tujuan iklan; penulisan teks *; penyaringan dan penyewaan film; penyebaran materi pendidikan; penyedia publikasi elektronik
dari jaringan komputer global atau internet, bukan download; penyediaan aktivitas-aktivitas kegiatan budaya; penyediaan
berita secara online; penyediaan buku elektronik, gambar, video, film, musik dan permainan on-line; penyediaan buku-buku
dan materi-materi pengajaran untuk anak-anak; penyediaan dan pengoperasian fasilitas hiburan; penyediaan dari permainan
melalui sarana sistem berdasarkan komputer; penyediaan fasilitas bermain untuk anak-anak; penyediaan fasilitas golf;
penyediaan fasilitas hiburan untuk pengalaman simulasi dalam suatu ruang realitas virtual yang disediakan oleh sarana
jaringan komunikasi, termasuk komunikasi melalui telepon genggam; penyediaan fasilitas latihan fisik; penyediaan fasilitas
mesin hiburan otomatis dan taman hiburan; penyediaan fasilitas pelatihan; penyediaan fasilitas rekreasi; penyediaan fasilitas
studio film; penyediaan fasilitas untuk film; penyediaan film (movies) (yang tidak dapat diunduh) melalui internet; penyediaan
film (movies) melalui internet; penyediaan film (movies) melalui jaringan komunikasi; penyediaan film (movies) melalui terminal
computer; penyediaan film dan film (movies) yang tidak dapat diunduh melalui suatu jasa video-sesuai-permintaan;
penyediaan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia yang tidak dapat diunduh,
semuanya menampilkan konten hiburan, melalui layanan video-sesuai-permintaan; penyediaan film, pertunjukan televisi dan
kartun yang tidak dapat diunduh; penyediaan film, yang tidak dapat diunduh, melalui jasa transmisi video-sesuai-permintaan;
penyediaan gambar bergerak yang menggunakan jaringan komunikasi; penyediaan gambar dan film karakter avatar dan
animasi melalui Internet atau jaringan komputer global; penyediaan gambar dan musik online yang berkaitan dengan
permainan; penyediaan game yang tidak dapat diunduh di Internet; penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film,
permainan dan musik melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan informasi
di bidang perencanaan pesta pernikahan; penyediaan informasi hiburan; penyediaan informasi hiburan tentang seorang
penghibur dan musisi, dan tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang tidak dapat diunduh menampilkan
musik, hiburan berbasis musik, berita, penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan lainnya yang ditampilkan dalam situs
web; penyediaan informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, penampilannya, diskografinya, dan juga
memberikan foto dan klip video semua melalui situs web, halaman profil online, jaringan komputer global, dan atau jaringan
nirkabel; penyediaan informasi hiburan yang berhubungan dengan suatu karakter animasi dan suatu serial televisi animasi
melalui situs web; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar; penyediaan informasi mengenai olah raga golf;
penyediaan informasi mengenai permainan komputer dan permainan video online melalui Internet; penyediaan informasi
online yang berhubungan dengan permainan video; penyediaan informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui komunikasi
melalui Internet dan telepon seluler untuk tujuan hiburan, olahraga dan pendidikan.; penyediaan informasi tentang
perencanaan, pengaturan dan pengoperasian pelatihan dan lokakarya; penyediaan informasi terkait dengan perencanaan
pesta dan resepsi pernikahan; penyediaan informasi yang berkaitan dengan layanan permainan on-line; penyediaan informasi
yang berkaitan dengan musik; penyediaan informasi yang berkaitan dengan musik melalui Internet; penyediaan informasi yang
berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi beladiri; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan dan kompetisi
sepatu roda; penyediaan informasi yang berkaitan dengan permainan komputer elektronik yang disediakan melalui Internet;
penyediaan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan secara langsung, konser musik secara langsung; penyediaan jasa
hiburan
dalam bentuk serial televisi, serial program multimedia, gambar bergerak, video, film dan klip film; penyediaan jasa kasino dan
permainan kasino melalui situs web dan suatu jaringan komputer global; penyediaan jasa-jasa hiburan yang mendidik untuk
anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; penyediaan jasa-jasa perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan bola basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasajasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan liburan [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasajasa perkemahan renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan sepak bola [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan kasino dan fasilitas permainan
kasino; penyediaan kelas-kelas, seminar-seminar, dan lokakarya-lokakarya dibidang pengembangan brand (merek) dan
rancangan (design); penyediaan klip video yang tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi
audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan kursus
bahasa; penyediaan kursus pelatihan; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen bisnis; penyediaan kursus
pengajaran di bidang manajemen proyek; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen strategis; penyediaan kursus
putting golf miniatur; penyediaan loka karya dan seminar; penyediaan materi-materi seni, kerajinan, dan pendidikan untuk
anak-anak yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang; penyediaan musik digital (tidak dapat diunduh) dari Internet;
penyediaan musik digital (yang tidak dapat diunduh) untuk Internet atau telepon genggam; penyediaan musik digital yang tidak
dapat diunduh dari jaringan komputer global; penyediaan musik online, tidak dapat diunduh; penyediaan nada dering dan
gambar yang tidak dapat diunduh yang disajikan ke perangkat komunikasi seluler melalui jaringan komputer global dan atau
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jaringan nirkabel; penyediaan pelatihan; penyediaan pelatihan dan kursus dalam industri yang berhubungan dengan
pelayanan tamu dan spa, tidak disediakan oleh institusi akademik; penyediaan pelatihan dan kursus, tidak disediakan oleh
institusi akademik; penyediaan pelatihan dan pendidikan; penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan peringkat pengguna untuk tujuan hiburan atau
budaya; penyediaan perlengkapan sekolah untuk anak-anak; penyediaan permainan interaktif multi pemain melalui internet;
penyediaan permainan komputer online untuk pihak lain melalui jaringan komputer area global dan lokal; penyediaan
permainan video online; penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat
diunduh, dan juga informasi mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan multimedia melalui suatu situs web;
penyediaan podcast di bidang musik dan hiburan; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh
melalui jaringan komputer global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan pra-rekaman video hiburan yang tidak dapat diunduh
melalui jaringan nirkabel; penyediaan program dan konten hiburan, yaitu, jasa pemrograman televisi berupa suatu serial
televisi animasi; penyediaan program hiburan multimedia melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan online; penyediaan
program pelatihan; penyediaan program televisi, program radio, film, material audio dan/atau visual dan permainan (games)
online (yang tidak dapat di download); penyediaan publikasi elektronik online dari Internet atau di jaringan komputer atau
database komputer; penyediaan publikasi elektronik termasuk majalah dan buletin melalui saluran telekomunikasi; penyediaan
publikasi yang tidak dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi
dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; penyediaan publikasi-publikasi online, tidak dapat
diunduh, terkait dengan artikel-artikel berita untuk anak-anak; penyediaan rekaman suara musik dan gambar diam dan
bergerak, tidak dapat diunduh, melalui jaringan telekomunikasi dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya;
penyediaan rekreasi klub, fasilitas olahraga dan ruang senam; penyediaan sesi pelatihan dan tutorial online dan secara
langsung di bidang perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan
global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser, perangkat elektronik, dan teknologi; penyediaan studio audio
atau studio video; penyediaan suatu serial program televisi online animasi; penyediaan suatu sistem pemungutan suara online
melalui Internet atau suatu alat komunikasi nirkabel untuk tujuan hiburan; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun
layanan; penyediaan tampilan dan pameran di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; penyediaan tempattempat bermain anak; penyediaan ulasan, komentar dan informasi di bidang musik, komedi, dan rekaman kata yang
diucapkan melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; penyediaan video online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan dengan seni, desain, alas kaki, dan pakaian; penyediaan video yang tidak
dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel;
penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan acara hiburan langsung dan festival film; penyelenggaraan acara
musik; penyelenggaraan dan pengaturan klinik dan kamp bola basket, klinik dan kamp pelatih-pelatih, klinik dan kamp tim tari
dan permainan bola basket; penyelenggaraan dan pengaturan untuk pameran hiburan; penyelenggaraan festival film;
penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan kelas fitness; penyelenggaraan kompetisi golf
profesional; penyelenggaraan kompetisi olahraga; penyelenggaraan konferensi; penyelenggaraan konferensi bisnis;
penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan kongres; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh;
penyelenggaraan kursus pendidikan; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
budaya, pendidikan dan pelatihan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan; penyelenggaraan
pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan; penyelenggaraan pertandingan/kontes untuk keperluan olah
raga; penyelenggaraan pertunjukan musik live; penyelenggaraan seminar di bidang onkologi; penyelenggaraan seminar
pendidikan; penyelenggaraan teater; penyewaan DVD; penyewaan akuarium dalam ruangan; penyewaan akuarium dan ikan;
penyewaan alat dan aksesoris sinematografi; penyewaan alat musik; penyewaan alat penerangan untuk studio televisi;
penyewaan alat perekam film; penyewaan alat perekam suara dan video; penyewaan alat reproduksi film; penyewaan alat ski;
penyewaan bahan ajar; penyewaan bahan dan peralatan pendidikan; penyewaan buku; penyewaan dan eksploitasi fasilitas
olah raga; penyewaan dan sewa-guna gambar bergerak, instrumen musik, perangkat televisi; penyewaan drum robot;
penyewaan fasilitas olahraga; penyewaan fasilitas stadion; penyewaan fasilitas stadium; penyewaan film dan rekaman suara;
penyewaan film dan video; penyewaan game kasino; penyewaan game komputer; penyewaan in-line skate; penyewaan
kamera; penyewaan kamera video; penyewaan karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video
musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video
musik; penyewaan kaset audio magnetik yang direkam; penyewaan kaset audio untuk pelatihan bahasa; penyewaan kaset
audio yang sudah direkam; penyewaan kaset magnetik gambar yang direkam; penyewaan kaset video; penyewaan kaset
video dan gambar bergerak; penyewaan kaset video untuk pelatihan bahasa; penyewaan kios-kios (kiosks) fotografi dan/atau
videografi untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit dan berbagi (sharing) gambar dan video; penyewaan kolam
renang; penyewaan konsol video game; penyewaan kostum teater; penyewaan lahan olahraga; penyewaan lapangan
olahraga; penyewaan lapangan tenis; penyewaan layang-layang; penyewaan layar video; penyewaan materi pendidikan;
penyewaan materi pendidikan dan pengajaran; penyewaan mesin dan peralatan hiburan; penyewaan mesin dan peralatan
sinematografi; penyewaan mesin game elektronik; penyewaan mesin karaoke; penyewaan mesin permainan video;
penyewaan mesin permainan video arcade; penyewaan mesin slot [mesin game]; penyewaan operator data yang direkam
untuk tujuan hiburan; penyewaan papan seluncur; penyewaan pemutar DVD; penyewaan peralatan audio; penyewaan
peralatan audio dan video; penyewaan peralatan audio dan visual; penyewaan peralatan dan aksesori proyeksi bioskop;
penyewaan peralatan fotografi; penyewaan peralatan game; penyewaan peralatan gim video; penyewaan peralatan golf;
penyewaan peralatan memancing untuk kegiatan rekreasi atau olahraga; penyewaan peralatan olahraga, kecuali kendaraan;
penyewaan peralatan pencahayaan untuk set film; penyewaan peralatan pencahayaan untuk set teater; penyewaan peralatan
pencahayaan untuk studio film; penyewaan peralatan penerangan untuk set film atau studio film; penyewaan peralatan
penerangan untuk set teater atau studio televisi; penyewaan peralatan proyeksi film; penyewaan peralatan rekaman;
penyewaan peralatan selam olahraga; penyewaan peralatan sinematografi; penyewaan peralatan ski; penyewaan peralatan
snowboarding; penyewaan peralatan tenis; penyewaan peralatan, peralatan, dan pemandangan panggung untuk set teater
atau studio televisi; penyewaan perekam kaset video; penyewaan permadani tekstil dan hiasan dinding hias untuk digunakan
sebagai tirai panggung dan layar di teater dan ruang pertunjukan; penyewaan program televisi; penyewaan proyektor dan
aksesori film; penyewaan proyektor film; penyewaan proyektor overhead; penyewaan publikasi cetak; penyewaan raket tenis;
penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang direkam; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang direkam
untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman atau kaset magnetik yang direkam dengan suara; penyewaan rekaman audio;
penyewaan rekaman audio via online internet; penyewaan rekaman audio dan video; penyewaan rekaman fonograf;
penyewaan rekaman fonografi dan musik; penyewaan rekaman fonografis; penyewaan rekaman suara dan gambar;
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penyewaan rekaman video; penyewaan rekaman video magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman
video yang direkam sebelumnya; penyewaan sepatu es; penyewaan sepatu roda; penyewaan set radio; penyewaan simulator
diagnostik medis untuk digunakan dengan alat bantu pengajaran; penyewaan simulator pelatihan resusitasi; penyewaan
simulator penerbangan; penyewaan studio film; penyewaan teater film; penyewaan televisi; penyewaan tempat duduk arena
olahraga portabel; penyewaan video game; penyewaan film-film bioskop; penyutradaraan film, selain film iklan; perekaman
suara, DVD, CD, CD-ROM, pita video dan audio; perekaman, produksi dan distribusi film, rekaman video dan audio, program
radio dan televisi; perekrutan siswa untuk institusi pendidikan yang lebih tinggi; perencanaan atau publikasi majalah hubungan
masyarakat dari suatu entitas nirlaba termasuk pemerintah daerah; perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan];
perencanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara baby shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara bridal shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara kelulusan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perayaan;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara peringatan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perusahaan; perencanaan
pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan demonstrasi politik; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara
promosi sehubungan dengan organisasi nirlaba; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan
peluncuran produk; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan penggalangan dana amal;
perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peragaan busana; perencanaan pesta [hiburan] untuk
acara sosial; perencanaan pesta [hiburan] untuk pesta ulang tahun; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi baby shower;
perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi pernikahan; perencanaan pesta [hiburan] untuk resepsi ulang tahun; perencanaan,
pengaturan dan pelaksanaan acara hiburan, tidak termasuk film, pertunjukan, teater, pertunjukan musikal, olahraga, balapan
kuda, balapan sepeda, balap perahu dan balap mobil; perencanaan, penyelenggaraan dan pengaturan kontes musik;
peringkat pemain tenis dan program tenis dengan memberikan peringkat statistik; perkumpulan alumni sekolah; permainan
komputer online yang disediakan melalui situs web; persewaan barang cetakan; persewaan film; persewaan gambar bergerak;
persewaan gambar bergerak dan rekaman suara; persewaan gambar bergerak dan video; persewaan karya seni; persewaan
koran; persewaan koran dan majalah; persewaan lukisan dan karya kaligrafi; persewaan majalah; persewaan pemandangan
panggung; persewaan pemandangan pertunjukan; persewaan radio dan televisi; persewaan rekaman musik; persewaan
rekaman suara; persewaan rekaman suara dan rekaman video; persewaan skuter mainan; persiapan dan produksi program;
persiapan kursus dan ujian pendidikan; persiapan silabus, kursus, panduan belajar dan ujian; persiapan subtitle untuk film;
persiapan surititles untuk acara teater langsung; persiapan teks untuk publikasi dalam bentuk buklet dan buku petunjuk terkait
dengan program diet dan pengendalian berat badan; pertunjukan musik; pertunjukan panggung live; pertunjukan penari;
pertunjukan penyanyi; pertunjukan teater dan lantai musik disediakan di tempat pertunjukan; pertunjukan teater dan musikal
disediakan di diskotik dan klub malam; petting layanan kebun binatang; pinjaman buku dan majalah; pinjaman buku dan
publikasi lainnya; presentasi acara hiburan langsung; presentasi bioskop; presentasi bioskop di bioskop, bioskop drive-in dan
bioskop terbuka; presentasi dan penyewaan rekaman suara dan gambar; presentasi dari acara televisi dan radio; presentasi
drama; presentasi film; presentasi film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik; presentasi film, pertunjukan, permainan
atau pertunjukan musik; presentasi gambar bergerak; presentasi karya seni visual dan sastra kepada publik untuk tujuan
budaya atau pendidikan; presentasi komedi improvisasi langsung; presentasi konser musik; presentasi opera; presentasi
permainan langsung seperti bingo; presentasi pertunjukan air, api, dan cahaya yang disinkronkan; presentasi pertunjukan
badut; presentasi pertunjukan berkuda; presentasi pertunjukan bernyanyi; presentasi pertunjukan hiburan langsung;
presentasi pertunjukan komedi improvisasi; presentasi pertunjukan komedi live; presentasi pertunjukan komedi stand-up;
presentasi pertunjukan langsung; presentasi pertunjukan langsung oleh band-band musik; presentasi pertunjukan langsung
oleh grup musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup rock; presentasi pertunjukan langsung yang menampilkan
pertunjukan vokal dan instrumental yang direkam sebelumnya yang ditampilkan di layar lebar; presentasi pertunjukan lantai
musik di tempat pertunjukan; presentasi pertunjukan musik; presentasi pertunjukan orkestra; presentasi pertunjukan
panggung; presentasi pertunjukan roller-skating; presentasi pertunjukan seluncur es; presentasi pertunjukan sirkus; presentasi
pertunjukan sulap; presentasi pertunjukan tari langsung; presentasi pertunjukan teater; presentasi pertunjukan teater di tempat
pertunjukan; presentasi produksi musik Natal langsung; presentasi rekaman suara dan gambar; presentasi teater film atau
produksi dan distribusi film (movie film); presentasi teater film ; presentasi variety show; produki dan penyewaan film (movies)
dan film rekaman video; produksi acara hiburan langsung; produksi acara komedi; produksi acara permainan televisi; produksi
acara-acara olah raga untuk televisi dan radio; produksi bahan ajar; produksi cakram video musik; produksi dan distribusi
(selain transportasi) video musik televisi; produksi dan distribusi DVD yang telah direkam sebelumnya, disk digital definisitinggi, dan disk audio yang telah direkam sebelumnya dan media penyimpanan digital bukan disk; produksi dan distribusi
acara permainan televisi; produksi dan distribusi acara pertunjukan radio dan televisi yang meliputi pertandingan bola basket,
even-even bola basket dan program dalam bidang bola basket; produksi dan distribusi gambar bergerak; produksi dan
distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital
(podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi,
drama, musik, dan video musik; produksi dan distribusi perangkat lunak game video dan komputer; produksi dan distribusi
permainan komputer dan video yang berhubungan dengan multimedia melalui siaran televisi dan melalui Internet dan
peralatan lokal; produksi dan distribusi program radio; produksi dan distribusi program radio dan televisi; produksi dan
distribusi program televisi; produksi dan distribusi rekaman suara, film dan video; produksi dan penerbitan musik; produksi dan
pengeditan program radio dan televisi; produksi dan penyediaan dari hiburan, berita, dan informasi melalui jaringan
komunikasi dan komputer; produksi dan penyewaan film, film video, program radio dan televisi; produksi dan penyewaan
materi pendidikan dan pengajaran; produksi dan presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam dan bergerak;
produksi dari pertunjukan hiburan dan acara interaktif untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan
video, katridge, cakram laser, cakram komputer dan sarana elektronik; produksi drama; produksi efek khusus film; produksi
efek khusus untuk film; produksi film; produksi film (movies) animasi; produksi film animasi; produksi film dan drama Virtual
Reality (VR) dan Augmented Reality (AR); produksi film di studio; produksi film gambar bergerak; produksi film pita video;
produksi film rekaman video dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi
dan bukan untuk iklan atau publisitas; produksi film televisi; produksi film videotape, selain film iklan; produksi film, dan
program audiovisual dan televisi; produksi film, film video dan serial televisi; produksi film, film video, program radio dan
televisi; produksi film, selain film iklan; produksi fitur hiburan langsung; produksi fitur televisi; produksi gambar bergerak;
produksi hiburan audio; produksi hiburan dalam bentuk film, acara televisi, radio dan video terkait dengan pengalaman
perjalanan dan belanja ritel mewah; produksi hiburan dalam bentuk pertunjukan film, televisi, radio dan video yang berkaitan
dengan perjalanan; produksi hiburan langsung; produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi hiburan radio; produksi
konser musik; produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah,
realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online yang
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ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet video-on-demand yang berkaitan; produksi lagu untuk
film; produksi master rekaman; produksi materi pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran; produksi musik;
produksi opera; produksi pagelaran; produksi pencahayaan untuk tujuan hiburan; produksi perangkat lunak game video dan
komputer; produksi pertunjukan; produksi pertunjukan bakat; produksi pertunjukan dan film; produksi pertunjukan film dan
video; produksi pertunjukan ice-skating; produksi pertunjukan panggung; produksi pertunjukan roller-skating; produksi
pertunjukan taman hiburan; produksi pertunjukan teater; produksi pertunjukan televisi; produksi podcast; produksi podcast
video; produksi program audio; produksi program pertunjukan, program radio dan televisi, film selain untuk keperluan
periklanan; produksi program radio; produksi program radio dan televisi; produksi program radio dan televisi sindikasi;
produksi program radio dan televisi untuk Internet dan media lainnya; produksi program radio, televisi dan audio; produksi
program televisi; produksi program televisi di bidang mode untuk tujuan hiburan; produksi program televisi kabel; produksi
program televisi teks tertutup; produksi program televisi untuk disiarkan di perangkat seluler; produksi program televisi untuk
disiarkan di telepon seluler; produksi program televisi, televisi ponsel dan radio; produksi program televisi, televisi seluler dan
radio; produksi program-program televisi; produksi rekaman audio; produksi rekaman audio dan video; produksi rekaman
audio dan video untuk resital; produksi rekaman master audio; produksi rekaman musik; produksi rekaman suara; produksi
rekaman suara dan video; produksi rekaman suara, musik dan video; produksi rekaman video; produksi siaran radio; produksi
studi film; produksi teater; produksi teater makan malam; produksi televisi, radio dan film; produksi video dan/atau rekaman
suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan; produksi video realitas tertambah (augmented reality); produksi video realitas
virtual/maya (virtual reality); produksi, pertunjukan dan penyewaan film; program acara pendidikan; program pengayaan
akademik di bidang sains, teknologi, teknik dan matematika; program pengayaan sekolah di bidang ekonomi; program
pengayaan sekolah di bidang kewarganegaraan; program pengayaan sekolah di bidang matematika; program pengayaan
sekolah di bidang sains; program pengayaan sekolah di bidang sejarah; program pengembangan kepemimpinan; program
televisi yang sedang berlangsung dalam bidang permainan komputer; program televisi yang sedang berlangsung yang
menampilkan konten hiburan; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio,
rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; program-program diskusi dan kursus-kursus singkat;
proofreading naskah; providing information in the field of music and musical entertainment via a global communications
network; publikasi bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik; publikasi
barang cetakan dalam bentuk elektronik; publikasi barang cetakan untuk tujuan hiburan dan pengajaran; publikasi barang
cetakan, juga dalam bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi brosur; publikasi buklet; publikasi buku;
publikasi buku audio; publikasi buku dan majalah; publikasi buku dan majalah sehubungan dengan musik dan hiburan;
publikasi buku dan ulasan; publikasi buku elektronik online; publikasi buku elektronik, majalah dan jurnal online; publikasi buku
musik; publikasi buku pelajaran; publikasi buku tahunan; publikasi buku, majalah, almanak dan jurnal; publikasi buku, majalah,
dan jurnal; publikasi buku, majalah, dan surat kabar di Internet; publikasi buku, majalah, dan teks-teks lain, selain teks
publikasi; publikasi buletin; publikasi dan pengeditan buku; publikasi dan pengeditan buku, surat kabar dan majalah; publikasi
dan pengeditan majalah; publikasi dan pengeditan materi cetak; publikasi dan pengeditan materi cetak dan teks, selain teks
publikasi; publikasi dan pengeditan materi cetak, buku, surat kabar dan majalah, selain untuk tujuan periklanan; publikasi dan
pengeditan surat kabar; publikasi diagram, gambar dan foto-foto; publikasi direktori cetak; publikasi dokumen di bidang
pelatihan, sains, hukum publik dan urusan sosial; publikasi elektronik dari teks dan barang cetakan, selain teks publikasi, di
Internet; publikasi hasil uji klinis; publikasi hasil uji klinis untuk sediaan farmasi; publikasi informasi secara elektronik tentang
berbagai topik on-line; publikasi jurnal; publikasi jurnal atau buku harian online [layanan weblog]; publikasi jurnal elektronik
online; publikasi jurnal informasi ilmiah; publikasi jurnal, buku, dan buku pegangan di bidang kedokteran; publikasi kalender;
publikasi karya ilmiah; publikasi katalog; publikasi komposisi musik; publikasi konten editorial situs yang dapat diakses melalui
jaringan komputer global; publikasi lembar fakta; publikasi lembaran musik; publikasi lirik lagu dalam bentuk buku; publikasi
lirik lagu dalam bentuk lembaran; publikasi majalah; publikasi majalah berkala; publikasi majalah dalam bentuk elektronik;
publikasi majalah dalam bentuk elektronik di Internet; publikasi majalah dan buku dalam bentuk elektronik; publikasi majalah
elektronik; publikasi majalah elektronik online; publikasi majalah konsumen; publikasi majalah mode untuk tujuan hiburan;
publikasi majalah web; publikasi majalah, katalog dan prospektus; publikasi majalah, katalog, prospektus; publikasi makalah
ilmiah dalam kaitannya dengan teknologi medis; publikasi manual; publikasi manual pelatihan; publikasi materi cetak; publikasi
materi cetak dalam bentuk elektronik di Internet; publikasi materi cetak dan teks, selain teks publikasi; publikasi materi cetak,
selain teks publikasi; publikasi materi cetak, selain teks publikasi, dalam bentuk elektronik; publikasi materi multimedia online
yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; publikasi materi
multimedia secara online; publikasi materi pendidikan; publikasi naskah, buku dan jurnal; publikasi online (tidak dapat
diunduh); publikasi online buku dan jurnal elektronik; publikasi online majalah elektronik; publikasi online surat kabar
elektronik; publikasi pamflet; publikasi panduan pendidikan dan pelatihan; publikasi pendidikan termasuk secara online;
publikasi peraturan teknis; publikasi permainan video; publikasi prospektus; publikasi selebaran; publikasi surat kabar;
publikasi surat kabar elektronik yang dapat diakses melalui jaringan komputer global; publikasi teks dan gambar, termasuk
dalam bentuk elektronik, selain untuk tujuan periklanan; publikasi teks musikal; publikasi teks, selain teks publikasi; publikasi
ulasan; publikasi ulasan online di bidang hiburan; publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian dan
kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel melalui website;
publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality) melalui situs web; publikasi yang
tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya (virtual reality) melalui situs web; publisitas dan publikasi buku,
naskah/teks selain literatur publikasi; puisi dan penulisan lirik; pusat hiburan dan tempat permainan hiburan beratap; referensi
layanan perpustakaan yang berkaitan dengan literatur dan catatan dokumenter; rekaman audio dan produksi; rekaman audio
dan produksi untuk video dan film; rekaman suara dan layanan hiburan video; rekaman video; rekaman video untuk keperluan
inventaris pribadi; rental mainan; rumah-rumah produksi pembuatan film mikro untuk opera-opera sabun; salin mengedit;
sarana pendidikan dan outbond (Hiburan); sarana pengembangan kegiatan-kegiatan (Hiburan); sarana pengembangan
sumber daya manusia (Hiburan); sarana rekreasi dan hiburan alam (Hiburan); sekolah Keperawatan; sekolah tari; senam
virtual; sewa rumah bouncing; studi pendidikan di luar negeri; studio rekaman dan layanan studio film untuk produksi
presentasi multimedia; studio rekaman dan layanan studio televisi; subtitle; sulih suara; sulih suara bahasa asing; sulih suara
film; sulih suara film asing; taman hiburan dan layanan pasar malam; taman hiburan dan layanan taman hiburan; taman-taman
hiburan; teater, musik, televisi, radio dan layanan hiburan film; teks film dan video tertutup; tempat peminjaman buku;
terjemahan; terjemahan bahasa; terjemahan braille; transfer pengetahuan [pelatihan]; transkripsi braille; uang sekolah
perbaikan; ujian pendidikan; ujian pendidikan bagi pengguna yang memenuhi syarat untuk pilot drone; waktu acara olahraga;
wasit olahraga; wasit olahraga dan memimpin===
===-; Bar; Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar
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makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich,
cafetaria, kantin & cafe; Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Dekorasi kue; Depot penyediaan makanan dan
minuman; Fasilitas penitipan anak dan penitipan anak harian; Fasilitas perjamuan dan pesta sosial; Jasa Penyedia Makanan
dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara; Jasa akomodasi
sementara; Jasa akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa bar; Jasa hotel; Jasa
hotel dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi
sementara; Jasa kedai kopi; Jasa klub malam; Jasa konsultasi dan nasihat tentang penyediaan akomodasi sementara; Jasa
konsultasi sehubungan dengan fasilitas hotel; Jasa pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara dalam bentuk tenda;
Jasa pemondokan kemah; Jasa penginapan; Jasa penitipan untuk hewan; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan
akomodasi hotel sementara; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan fasilitas konferensi,
pertemuan, acara, konvensi dan pameran; Jasa penyediaan fasilitas ruang jamuan; Jasa penyediaan fasilitas ruang konferensi
dan konvensi; Jasa penyediaan fasilitas seminar dan rapat; Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa penyediaan
makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa
penyediaan makanan nasi uduk; Jasa penyediaan minuman; Jasa penyewaan Pondok Wisata; Jasa penyewaan gedung untuk
tempat konser; Jasa penyewaan ruang konferensi, konvensi, seminar dan rapat; Jasa penyewaan villa; Jasa perkemahan
[pondok untuk berlibur]; Jasa reservasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa reservasi pemesanan untuk
akomodasi dan makan; Jasa resort; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran
yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa
restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa rumah orang tua; Jasa vila; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan
voucher kamar hotel baik secara individu atau berkelompok; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings);
Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi;
Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria;
Kantin; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai
minuman panas dan dingin; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menjual dan
menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang
menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang menyediakan teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan bar
kopi; Layanan bar minuman anggur; Layanan biro akomodasi (hotel, rumah kos); Layanan hotel yang berupa program
penghargaan insentif; Layanan informasi tentang penyediaan akomodasi sementara; Layanan kafe; Layanan katering
termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari
internet; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan kedai bubur kacang hijau; Layanan kedai makan;
Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan keramahtamahan akomodasi, yaitu, menyediakan perumahan sementara; Layanan
losmen; Layanan menjemput makanan; Layanan mie gerobak (kaki lima); Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi
tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan dengannya;
Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman;
Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan pengasuhan anak; Layanan
perhotelan (hospitality); Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan perjamuan;
Layanan pondok penginapan; Layanan pusat penitipan anak anak; Layanan reservasi akomodasi; Layanan reservasi untuk
memesan makanan; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka
kerja waralaba; Layanan tempat tidur dan sarapan; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan;
Lounge koktail; Memberikan informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan makanan dan minuman tidak beralkohol
termasuk melalui Internet; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman, dan akomodasi sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Mengatur dan
koordinasi akomodasi; Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi; Menyediaan fasilitas untuk
pameran dan eksibisi; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi,
pesta, dan pertunjukan; Menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan amal;
Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pangkeng (Rumah Singgah Sementara);
Pemesanan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan ruang
rapat (meeting); Pemesanan meja restoran secara online; Pengetean (Tempat Penyediaan Kudapan); Penginapan untuk
liburan; Penilaian akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi untuk wisma; Penyediaan akses ke
lounge VIP; Penyediaan fasilitas dapur; Penyediaan fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi
dan pameran; Penyediaan informasi tentang layanan akomodasi sementara; Penyediaan katering; Penyediaan layanan
informasi penginapan dan restoran; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Penyewaan akomodasi
liburan; Penyewaan akomodasi sementara; Penyewaan losmen; Penyewaan rumah mobil [akomodasi sementara];
Penyewaan tempat untuk acara sosial; Penyewaan tisu basah; Perhotelan; Pondok penyediaan makanan sate; Pusat Jajanan
Serba Ada (Pujasera); Pusat penitipan anak; Pusat taman kanak-kanak dan penitipan anak; Restoran; Restoran Jepang;
Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan;
Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran daging panggang; Restoran dengan
layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan
daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; Ruang es krim (parlours); Rumah Makan yang
menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Rumah bir; Sediaan-sediaan makanan;
Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas ke alas kopi yang
sudah digiling; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat
penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; Tempat yang menyediakan
makanan dan minuman; Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya); Warung makan; Warung penyediaan
makanan sate; akomodasi sementara; akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu; akomodasi sementara
yang disediakan oleh peternakan Bung; akomodasi sementara yang disediakan oleh rumah singgah; anak prasekolah dan
perawatan bayi di pusat penitipan anak; angkringan; apartemen berlayanan; bar dan layanan katering; bar kopi; cafe yang
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; dekorasi kue; dekorasi makanan; delicatessens [restoran];
hidangan istimewa kampung (HIK); hotel yang diperpanjang tinggal; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel,
restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; informasi dan saran sehubungan dengan
persiapan makan; informasi sehubungan dengan persiapan makan; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi hotel; jasa
agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa agen perjalanan untuk memesan akomodasi hotel; jasa agen
perjalanan untuk memesan akomodasi sementara; jasa agen perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa agen
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perjalanan untuk pemesanan akomodasi; jasa agen perjalanan untuk pemesanan dan membuat pemesanan akomodasi dan
hotel; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi hotel; jasa agen
perjalanan, yaitu, membantu reservasi dan pemesanan untuk penginapan melalui jaringan komputer, jaringan komunikasi
komputer global, dan jaringan seluler; jasa biro akomodasi; jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos]; jasa hotel khusus yang
diberikan sebagai bagian dari suatu program untuk tamu hotel yang sering berkunjung; jasa informasi, saran dan konsultasi
yang berkaitan dengan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering bisnis; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan jasa kontrak untuk katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan menyediakan makanan untuk orang yang
membutuhkan [layanan amal]; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa kafe; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering
hotel; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pameran,
pengecapan dan acara publik; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pernikahan dan acara pribadi; jasa
katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering untuk lembaga pendidikan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan
minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang kuliner; jasa konsultasi di
bidang perhotelan; jasa konsultasi di bidang seni kuliner; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa
kontrak untuk katering; jasa layanan kemah selama liburan; jasa memasak makanan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur
reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa penginapan wisatawan; jasa penyediaan kedai buah; jasa penyediaan kopi untuk
kantor; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa penyediaan
minuman dengan boba; jasa penyewaan ruang pertemuan; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa reservasi untuk
penyediaan akomodasi perumahan sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur; jasa restoran; jasa restoran
dan katering; jasa tempat makan yang menyajikan kudapan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang
disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; jasa/layanan penyewaan ruang; kafe;
kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kaferestoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman; katering makanan
dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan
makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; katering yang menyediakan makanan dan minuman; kedai ayam
goreng; kedai roti dan kue (bakeries); kedai teh; keramahtamahan perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan
minuman; konsultasi yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline di bidang akomodasi sementara; layanan agen
untuk pemesanan akomodasi hotel; layanan agen untuk pemesanan akomodasi sementara; layanan agen untuk pemesanan
restoran; layanan akomodasi hotel; layanan akomodasi perhotelan; layanan akomodasi sementara yang disediakan oleh kamp
liburan; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat
menyediakan akomodasi sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi
sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di
pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga;
layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal,
yaitu, menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi
sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan
amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga anak; layanan amal, yaitu, menyediakan
makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan asrama; layanan asrama turis; layanan bar;
layanan bar dan bistro; layanan bar dan koktail; layanan bar dan restoran; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar kopi
dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar susu; layanan bar teh; layanan bar yang mengutamakan jus
buah dan jus sayuran; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan bawa pulang makanan dan
minuman; layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk hotel, rumah kos atau sejenisnya]; layanan bistro; layanan
cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan dekorasi cookie khusus; layanan hostel pemuda; layanan
hotel; layanan hotel dan motel; layanan hotel dan restoran; layanan hotel hewan peliharaan; layanan hotel liburan; layanan
hotel resor; layanan hotel untuk pelanggan pilihan; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, motel dan resor; layanan
hotel, motel, dan rumah kos; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi bar;
layanan informasi hotel; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan jus bar; layanan kafe dan bar
makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria;
layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kantin; layanan kantin swalayan; layanan katering
keliling; layanan katering luar; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan
katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk menyediakan masakan Spanyol; layanan katering untuk
menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk panti jompo; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan
katering untuk rangkaian keramahtamahan; layanan katering untuk rumah pensiun; layanan katering untuk rumah sakit;
layanan katering untuk sekolah; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan kennel boarding
untuk hewan peliharaan; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan koki
pribadi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar;
layanan lounge airport; layanan lounge hotel; layanan lounge koktail; layanan makan malam dan restoran; layanan makanan
dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang;
layanan minum teh; layanan motel; layanan pariwisata medis menjadi pemesanan atau pemesanan hotel atau akomodasi
sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan pembuatan bir; layanan pemesanan dan pemesanan untuk
hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan
pemesanan kamar hotel; layanan pemesanan kamar hotel secara online; layanan pemesanan untuk akomodasi hotel untuk
orang lain; layanan pemesanan untuk hotel; layanan penerimaan untuk akomodasi sementara [manajemen kedatangan dan
keberangkatan]; layanan pengasuhan anak; layanan penginapan resor; layanan penginapan tempat tidur dan sarapan;
layanan penginapan wisatawan; layanan penitipan anak; layanan penitipan anak [penitipan anak]; layanan penitipan anak
anjing; layanan penitipan hewan peliharaan; layanan penyediaan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan perawatan
tangguh dalam sifat penitipan anak dewasa; layanan persiapan makanan; layanan prasmanan untuk lounge koktail; layanan
pusat penitipan anak; layanan pusat penitipan anak dan penitipan anak; layanan rantai restoran; layanan rantai rumah kopi;
layanan reservasi akomodasi sementara; layanan reservasi akomodasi sementara dalam sifat membuat reservasi dan
pemesanan penginapan ramah lingkungan melalui situs web; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan
reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi hotel disediakan melalui Internet; layanan reservasi restoran; layanan restoran
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Eropa; layanan restoran Italia; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan
restoran ramen; layanan restoran soba; layanan restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura;
layanan restoran turis; layanan restoran udon; layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran
yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang minum teh; layanan ruang publik,
bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan rumah kopi; layanan rumah kos; layanan rumah
pensiun; layanan rumah untuk turis; layanan salad bar; layanan snack-bar; layanan snack-bar dan kantin; layanan sommelier
untuk penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur, dan anggur dan pasangan makanan; layanan spa, yaitu, penyediaan
akomodasi sementara dan penyediaan makanan untuk klien dari suatu spa kesehatan atau spa kecantikan; layanan teater
makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan
untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan untuk pemesanan kamar; layanan wine bar;
layanan wisata medis dalam bentuk reservasi akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan
wisma; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; layanan yang menyediakan minuman teh;
lounge; melayani makanan dan minuman; melayani minuman beralkohol; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi
atau minuman jus buah; memasok makanan untuk konsumsi segera; memberikan informasi dalam sifat resep untuk minuman;
memberikan informasi di bidang resep dan memasak dari basis data komputer; memberikan informasi online terkait
pemesanan akomodasi liburan; memberikan informasi online terkait pemesanan hotel; memberikan informasi penginapan
melalui Internet; memberikan informasi tentang akomodasi sementara melalui Internet; memberikan informasi tentang
bartending; memberikan informasi tentang karakteristik anggur; memberikan informasi tentang layanan bar; memberikan
informasi tentang layanan crèche; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman
berbahan dasar kelor; memberikan informasi yang berkaitan dengan hotel; memberikan peringkat dan ulasan restoran;
memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan
bar; membuat reservasi hotel untuk orang lain; mencari akomodasi dan jasa agen akomodasi untuk pembuat liburan, turis dan
wisatawan; mengambil layanan makanan cepat saji; mengatur akomodasi hotel; mengatur akomodasi perumahan sementara;
mengatur dan menyediakan akomodasi sementara; mengatur homestay untuk siswa luar negeri; menyajikan makanan dan
minuman; menyajikan makanan dan minuman di bar susu; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan
dan minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan
dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman di toko donat; menyajikan makanan dan minuman
untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyajikan minuman di brewpubs;
menyediakan akomodasi di hotel dan motel; menyediakan akomodasi hotel; menyediakan akomodasi liburan; menyediakan
akomodasi perumahan sementara; menyediakan akomodasi sementara; menyediakan akomodasi sementara dalam layanan
apartemen; menyediakan akomodasi sementara di apartemen berlayanan; menyediakan akomodasi sementara di apartemen
liburan; menyediakan akomodasi sementara di fasilitas tempat tinggal yang dibantu; menyediakan akomodasi sementara di
hotel, motel dan rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah
liburan; menyediakan akomodasi sementara sebagai bagian dari paket keramahtamahan; menyediakan akomodasi sementara
untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan akomodasi sementara untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan akomodasi
sementara untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan akomodasi sementara untuk para tamu;
menyediakan fasilitas konferensi; menyediakan fasilitas konferensi, pameran dan pertemuan; menyediakan fasilitas konvensi;
menyediakan fasilitas pameran di hotel; menyediakan fasilitas perkemahan; menyediakan fasilitas pesta dan fungsi sosial
untuk acara-acara khusus; menyediakan fasilitas taman trailer sementara; menyediakan fasilitas untuk pameran; menyediakan
fasilitas untuk pameran dan konferensi; menyediakan fasilitas untuk pameran dan pameran; menyediakan layanan bar;
menyediakan layanan hotel dan motel; menyediakan layanan hunian darurat dalam sifat perumahan sementara; menyediakan
layanan informasi penginapan perjalanan dan layanan agen pemesanan penginapan perjalanan untuk pelancong;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan
katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas
pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan
makanan dalam penerbangan di pesawat; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang dewasa dan anak-anak;
menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua, yaitu,
menyediakan makanan dan minuman; menyediakan layanan restoran; menyediakan layanan wisma; menyediakan makanan
dan minuman; menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; menyediakan makanan dan minuman di bistro;
menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak untuk
orang tua; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar;
menyediakan makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba;
menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di
restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan
minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan
makanan dan minuman untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman
untuk para tamu; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman
untuk pasien dan tamu; menyediakan makanan dan penginapan di peternakan Bung; menyediakan makanan dan penginapan
di resor kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan
makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan amal]; menyediakan makanan untuk para tunawisma atau yang kurang
mampu; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan pemesanan kamar dan
layanan pemesanan hotel; menyediakan penginapan sementara di kamp liburan; menyediakan penginapan sementara untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan penginapan sementara untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan pusat komunitas untuk pertemuan dan pertemuan sosial; menyediakan pusat
penitipan anak; menyediakan pusat penitipan anak untuk anak-anak, orang cacat atau orang tua; menyediakan pusat
penitipan anak untuk orang tua; menyediakan ruang konferensi; menyediakan saran dan layanan informasi on-line terkait
dengan anggur dan pasangan makanan; menyediakan selimut untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan selimut untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan tempat akomodasi sementara yang
ramah untuk binatang peliharaan; menyewakan ruang serba guna di hotel-hotel untuk mengadakan seminar; naik untuk kuda;
pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; pelayanan ruang minum; pembuatan reservasi penginapan
sementara untuk orang lain; pemesanan akomodasi perkemahan; pemesanan akomodasi sementara; pemesanan
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akomodasi sementara di sifat rumah liburan; pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan tempat
restoran; pemesanan hotel; pemesanan jasa katering; pemesanan kamar hotel untuk wisatawan; pemesanan kamar untuk
pelancong; pemesanan penginapan; pemesanan penginapan sementara; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak
lain; pemesanan rumah kos; pengaturan untuk penyediaan makanan; penginapan turis; pengukiran makanan; penyajian
makanan dan minuman; penyediaan fasilitas jamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; penyediaan fasilitas
keperluan umum untuk konvensi, perjamuan makan, acara sosial, penggalangan dana, dan acara spesial; penyediaan fasilitas
restoran; penyediaan fasilitas untuk keperluan umum untuk pertemuan, konferensi dan pameran; penyediaan fasilitas untuk
konferensi, pameran dan konvensi; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet;
penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui
suatu situs web; penyediaan informasi hotel; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi
dan suatu situs web; penyediaan informasi secara pribadi mengenai hotel melalui Internet; penyediaan informasi sehubungan
dengan hotel, resort dan akomodasi sementara; penyediaan informasi tentang layanan restoran; penyediaan informasi tentang
penyediaan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran; penyediaan
informasi yang berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan dan
minuman; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web;
penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di hotel; penyediaan makanan dan minuman untuk perusahaan; penyediaan makanan dan
minuman, dan akomodasi sementara; penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji; penyediaan makanan yang dibawa
pulang dan layanan makanan dan minuman; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi
sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan pembuatan reservasi kamar hotel
dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan perawatan
sebelum sekolah; penyediaan perawatan setelah sekolah; penyediaan pertemuan sosial, perjamuan, fungsi acara sosial,
konferensi, fasilitas untuk pameran dan pertemuan; penyediaan pusat penitipan anak; penyediaan reservasi kamar hotel dan
akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan reservasi online,
pemesanan, dan layanan pencarian untuk penginapan sementara, akomodasi sementara dan sewa untuk tujuan liburan
sementara; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; penyediaan ruang-ruang dan akomodasiakomodasi sementara untuk pengorganisasian acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuanperjamuan dan resepsi-resepsi; penyediaan tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyediaan tempat perjamuan
makan dan acara sosial untuk acara spesial; penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel melalui jaringan komputer dan
jaringan informasi global; penyediaan ulasan online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan online
tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan
informasi global; penyewaan air mancur minuman; penyewaan akomodasi sementara; penyewaan akomodasi sementara di
rumah liburan dan apartemen; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow; penyewaan akomodasi sementara
untuk liburan; penyewaan alat memasak; penyewaan alat penerangan; penyewaan alat penerangan untuk mendekorasi rumah
pribadi; penyewaan alat penerangan untuk taman umum; penyewaan alat penerangan untuk tempat parkir; penyewaan
bangunan logam dan non-logam; penyewaan bangunan yang bisa diangkut *; penyewaan bangunan yang dapat dipindahpindahkan; penyewaan dan pemesanan kamar dan ruang pertemuan/rapat; penyewaan dan penyewaan peralatan
penerangan dan sistem penerangan untuk digunakan dalam penerangan kota dan acara-acara publik; penyewaan fasilitas
perjamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; penyewaan furnitur untuk hotel; penyewaan furnitur untuk konferensi;
penyewaan furnitur, linen dan pengaturan meja; penyewaan futon; penyewaan handuk untuk hotel; penyewaan hiasan dinding
untuk hotel; penyewaan hot plate listrik; penyewaan hot plate non-listrik; penyewaan kabin liburan; penyewaan kamar sebagai
akomodasi sementara; penyewaan kamar untuk acara sosial; penyewaan kamar untuk fungsi sosial; penyewaan kamar untuk
mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan kamar untuk pesta ulang tahun;
penyewaan kamar untuk resepsi pernikahan; penyewaan kasur dan selimut; penyewaan kursi dan meja; penyewaan kursi,
meja, linen meja, barang pecah belah; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah untuk konferensi,
ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; penyewaan meja dapur; penyewaan meja dapur untuk
menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera; penyewaan mesin pembuat permen kapas; penyewaan mesin pengeluaran
minuman; penyewaan pendingin air minum; penyewaan penginapan sementara; penyewaan penutup lantai untuk hotel;
penyewaan peralatan bar; penyewaan peralatan layanan makanan; penyewaan peralatan makan; penyewaan peralatan
makan, peralatan makan, piring, dan aksesoris meja untuk acara khusus; penyewaan peralatan memasak untuk keperluan
industri; penyewaan perlengkapan lampu; penyewaan piring lecet; penyewaan popcorn popper; penyewaan ruang konferensi;
penyewaan ruang pertemuan; penyewaan ruang sementara; penyewaan ruang serba guna; penyewaan ruang serba guna
untuk pesta ulang tahun; penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan; penyewaan ruangan untuk mengadakan
acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan tempat pameran; penyewaan tempat untuk acara dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penyewaan unit untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin, selain
mesin penjual otomatis; penyiapan makanan; persewaan karpet; persewaan tempat tidur; persewaan tenda; persiapan dan
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera;
persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan
makanan, yaitu, pemotongan ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan
makanan Spanyol untuk konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk
konsumsi segera; persiapan makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; pub; pusat makanan/jajan; pusat perawatan
lansia; reservasi akomodasi hotel; reservasi akomodasi hotel dan makanan; reservasi akomodasi sementara di hotel dan
rumah kos; reservasi akomodasi sementara melalui Internet; reservasi dan pemesanan akomodasi hotel, resor dan motel;
reservasi dan pemesanan eco-lodge; reservasi dan pemesanan penginapan sementara; reservasi kamar hotel dan
penginapan sementara; reservasi sementara akomodasi; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran
pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran pizza; restoran swalayan;
restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang
menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran,
bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; ruang es krim; rumah makan; rumah makan cina halal;
rumah pemondokan; rumah peristirahatan; salad bar [layanan restoran]; saran sehubungan dengan persiapan makan; saran
tentang resep memasak; sediaan-sediaan makanan dan minuman; sewa air mancur coklat; sewa bantal; sewa dispenser air;
sewa dispenser air minum; sewa rumah liburan; sewa selimut; sewa tenda; sewa tirai untuk hotel; tempat makan yang
menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); tempat penitipan hewan peliharaan; tempat pizza; warung kopi;
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warung makan tradisional; warung yang menyediakan bakso===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D122021070799
: 19/10/2021 10:38:13
:
: KHAIRUDDIN AL ASY'ARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Prona I Gg. Indrajaya IV No. 60 RT. 015 RW. 002 Kelurahan Pemurus Baru,
Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70249
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WIMMI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 30
: ===Cireng===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: J222021070799
: 19/10/2021 10:39:09
:
: PT. BAYONET MERAH PUTIH

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GROGOLAN RT/RW: 01/03 KETELAN, BANJARSARI, SURAKATA, JAWA
TENGAH, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57132
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH, HITAM
: 45
: ===Audit kepatuhan regulasi; Evaluasi kelayakan kredit individu pribadi; Investigasi atau pengawasan pada profil latar

740

belakang; Jasa Lisensi Waralaba; Jasa Perlindungan Anak; Jasa agen kekayaan intelektual; Jasa astrologikal dan spiritual;
Jasa bantuan korban bencana alam; Jasa bantuan tuna wisma; Jasa belanja perorangan; Jasa drafting paten; Jasa gugatan
nama domain; Jasa identifikasi verifikasi, yaitu, menyediakan autentikasi identifikasi informasi pribadi; Jasa investigasi latar
belakang pribadi menggunakan penomoran alfa dan data biometrik; Jasa kapel pernikahan; Jasa keselamatan pribadi; Jasa
konsultasi ahli dibidang kejahatan siber; Jasa konsultasi ahli dibidang penilaian kerugian dibidang hukum; Jasa konsultasi ahli
dibidang perselisihan dan penipuan terhadap perawatan kesehatan; Jasa konsultasi ahli dibidang perselisihan konstruksi atau
rancang bangun; Jasa konsultasi ahli dibidang perselisihan perniagaan yang kompleks atau rumit; Jasa konsultasi hukum di
bidang bisnis; Jasa konsultasi hukum di bidang pertanahan; Jasa konsultasi kekayaan intelektual; Jasa konsultasi kontrak dan
hukum; Jasa konsultasi mengenai permasalahan peraturan-peraturan dibidang lingkungan hidup; Jasa konsultasi, pemberian
nasehat dan konseling di bidang fesyen pribadi; Jasa lisensi desain industri; Jasa lisensi domain; Jasa lisensi rahasia dagang;
Jasa lisensi yang berkaitan dengan publikasi music; Jasa manajemen Paten; Jasa manajemen desain industri; Jasa
menanggapi oposisi desain industri; Jasa menanggapi oposisi merek; Jasa menanggapi oposisi merek Internasional; Jasa
menanggapi oposisi paten; Jasa menanggapi penolakan cipta; Jasa menanggapi sanggahan desain; Jasa menanggapi
sanggahan merek; Jasa menanggapi sanggahan paten; Jasa mengadakan kebaktian; Jasa mengajukan banding merek ke
Komisi Banding Merek; Jasa mengajukan banding paten ke Komisi Banding Paten; Jasa mengajukan oposisi desain industri;
Jasa mengajukan oposisi merek; Jasa mengajukan oposisi paten; Jasa monitoring alarm untuk penyusup dan pencuri, jasa
monitoring alarm dan alat pendeteksi api dan banjir; Jasa monitoring elektronik untuk tujuan keamanan; Jasa pekerjaan sosial;
Jasa pelayan; Jasa pembuatan peringatan hak cipta di koran; Jasa pembuatan sanggahan merek; Jasa pembuatan
sanggahan paten; Jasa penanganan perkara bisnis (hukum); Jasa penanganan perkara hukum; Jasa penanganan perkara
sengketa tanah; Jasa penasehatan mengenai permasalahan peraturan-peraturan dibidang lingkungan hidup; Jasa
pendaftaran desain industri; Jasa pendaftaran hak cipta; Jasa pendaftaran paten; Jasa pendaftaran rahasia dagang; Jasa
penelusuran judul; Jasa penelusuran merek; Jasa penelusuran nama domain; Jasa penelusuran paten; Jasa pengambilan
sertifikat Hak Cipta; Jasa pengambilan sertifikat desain industri; Jasa pengambilan sertifikat merek; Jasa pengambilan
sertifikat paten; Jasa pengurusan surat-surat dan sengketa tanah; Jasa penyediaan pakaian dan sepatu untuk orang-orang
yang membutuhkan (Iayanan amal); Jasa penyelesaian perselisihan hubungan industrial; Jasa penyelesaian perselisihan
hubungan industrial dalam rangka kesejahteraan anggota dan keluarganya; Jasa perencanaan dan pengaturan upacara dan
resepsi pernikahan; Jasa permohonan penambahan negara merek Internasional; Jasa perpanjangan merek; Jasa
perpanjangan merek Internasional; Jasa perpanjangan nama domain; Jasa personalisasi untuk dokumen, yaitu, menyediakan
autentikasi informasi identifikasi pribadi; Jasa promosi kepentingan internasional, lahan yasan/realestat dan perusahaan
nirlaba di bidang politik, perundang-undangan, dan regulasi [jasa melobi]; Jasa sinode gereja; Jasa sinode wihara; Jasa
transformasi merek Internasional; Jasa verifikasi identifikasi, yaitu menyediakan autentikasi dari informasi identifikasi pribadi
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melalui penyimpanan yang aman dan melalui internet; Jasa-jasa konsultasi dibidang Undang-undang kemanan dan pribadi,
peraturan-peraturannya dan persyaratan-persyaratannya; Jasa-jasa konsultasi dibidang daftar (listing) dan penelusuran
persyaratan-persyaratan peraturan-peraturan Pemerintah Dalam Negeri dan Luar Negeri, untuk memperoleh ijin-ijin dan
pemenuhan syarat peraturan-peraturan; Jasa-jasa pemenuhan syarat peraturan-peraturan, ialah: meninjau standar-standar
dan praktik-praktik untuk membantu para
klien untuk memenuhi syarat dengan peraturan-peraturan Pemerintah, peraturan-peraturan dan aturan-aturan dibidang
per-Bank-an dan pemasaran modal (capital market), asuransi, pengelolaan asset, pajak, akunting, audit, jasa-jasa keuangan,
jasa-jasa pengawasan ekspor dan bea cukai, keamanan makanan, perkakas-perkakas kedokteran, anti penyuapan dan
korupsi,
pharmasi dan ilmu pengetahuan hidup, manfaat para karyawan, perobahan iklim, berbagai keperluan (utility), energi,
perawatan
kesehatan, telekomunikasi data pribadi, otomotif, dan keramahtamahan dan bersantai; Jasa-jasa penyanggaan resolusi
perselisihan dan litigasi; Jasa-jasa sekuritas ialah: penyediaan penilaian keamanan (security) atas lokasi-lokasi secara fisik,
sistem-sistem informasi dan
lingkungan-lingkungan pekerjaan; Konsultan hukum; Konsultansi dibidang data yang dicuri dan identitas yang dicuri;
Konsultasi hukum dan hubungan industrial; Konsultasi hukum di bidang pasar modal; Konsultasi keamanan, termasuk dalam
hal keamanan pusat komersial dan kompleks perbelanjaan; Konsultasi kepatuhan regulasi dalam bidang investasi dan
keuangan; Konsultasi mengenai peraturan keselamatan di tempat kerja; Konsultasi pencegahan bencana; Konsultasi
perizinan usaha mikro dan kecil (IUMK); Konsultasi terkait merek Internasional; Konsultasi terkait perlindungan merek
Internasional; Konsultasi untuk mendapatkan sosialisasi dan sertifikasi halal; Layanan Hukum Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.; Layanan Kurator dalam Kepailitan (Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang).; Layanan Kurator dan Pengurus untuk Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.; Layanan Pengurus
dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).;
Layanan hukum terkait pendaftaran merek Internasional; Layanan hukum yang berkaitan dengan klaim asuransi sosial;
Layanan jejaring sosial online dalam bidang perawatan kecantikan dan pribadi; Layanan jejaring sosial secara daring; Layanan
keamanan acara publik; Layanan kekayaan intelektual yaitu percetakan sertifikat kekayaan intelektual termasuk: sertifikat
paten, sertifikat merek, surat
pencatatan ciptaan, sertifikat desain industri,
pencatatan perpanjangan merek, pencatatan
pengalihan hak, pencatatan lisensi; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan sosial, pendampingan, layanan
agen pengenalan pribadi, menjaga rumah, menjaga anak, menjaga hewan peliharaan, agen detektif, perjanjian, casting
horoskop; Layanan konsultasi, informasi dan konsultasi terkait dengan verifikasi dan otentikasi identitas, otentikasi informasi
dan dokumen identifikasi pribadi, otentikasi pengguna dalam transaksi e-commerce, layanan keamanan dan investigasi,
penyewaan peralatan untuk tujuan keselamatan, penyelamatan, keamanan dan penegakan, dan layanan jejaring sosial online;
Layanan pencegahan dan deteksi penipuan; Lembaga sosial kemanusiaan yang fokus pada penanganan kasus-kasus
kemanusiaan yang melanda dunia baik bencana alam dan bencana non alam (yang berbasis kerelawanan); Lembaga
swadaya masyarakat yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan; Lisensi data digital, gambar diam, gambar bergerak,
audio dan teks; Lisensi merek Internasional; Manajemen merek dagang; Memberikan Solusi Hukum mengenai Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.; Memberikan informasi dalam bentuk database yang menampilkan informasi di
bidang jejaring sosial; Memberikan informasi dalam bentuk database yang menampilkan informasi di bidang jejaring sosial,
pengenalan sosial dan kencan; Memberikan informasi mengenai prosedur hukum yang berkaitan dengan hukum Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.; Memberikan informasi tentang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang.; Memberikan informasi tentang agensi untuk pendaftaran atau penyetoran peradilan; Memberikan
informasi yang berhubungan dengan layanan organisasi untuk penyuluhan umum kepada public dan usaha masyarakat
bawah untuk perlindungan lingkungan dan energy bersih; Menciptakan, mengumpulkan dan pemeliharaan pendaftaran nama
domain; Menyediakan autentikasi identifikasi informasi pribadi [jasa verifikasi identifikasi], termasuk menggunakan biometrik,
pengenal wajah, autentikasi sidik jari, pengenal suara dan tipe autentikasi lainnya berdasarkan pengukuran dan analisis dari
karakteristik fisik dan kebiasaan yang unik.; Menyediakan autentikasi identifikasi informasi pribadi, yaitu, konsultasi dalam hal
autentikasi dan pelacakan produk dan dokumen, serta pengawasan dan perlindungan merek, untuk melindungi atas
pemalsuan, pengubahan secara ilegal, dan pengalihan, dan untuk memastikan integritas dari produk dan dokumen asli;
Menyediakan jasa perawatan untuk tempat tinggal dan kantor, yaitu, menawarkan bantuan untuk manusia usia lanjut (manula)
atau orang yang membutuhkan perawatan khusus dan profesional medis di tempat; Menyediakan jasa perlindungan
(keamanan) melalui stasiun elektrik pusat untuk penyusup, pencuri dan sistem perlindungan kebakaran; Nasihat hukum dalam
menanggapi permintaan untuk tender; Ngajak Pulang (Selamatan Sebelum Panen Padi); Ngalap (Panen Padi); Ngederep;
Organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pelayanan kemasyarakatan; Organisasi sosial kemasyarakatan; Pancalang;
Pelayanan untuk masyarakat korban bencana alam; Pemantauan merek Internasional; Pemantauan sistem keamanan;
Pemberian lisensi atas hak milik intelektual; Pemberian lisensi atas merek dagang; Pendaftaran merek internasional;
Penelusuran merek Internasional; Pengantar sosial dan layanan jejaring sosial; Pengenalan dan jejaring sosial berbasis
jaringan komputer global; Pengolahan hak cipta dan desain industri; Pengumpulan, manajemen, penelitian, analisis dan
evaluasi informasi yang berkaitan dengan situasi dan hukum internasional; Penjaga siang dan malam; Penyedia layanan
informasi, penasihat, dan konsultasi terkait lisensi, lisensi database, lisensi penggunaan perangkat lunak komputer dan
program komputer, lisensi perangkat lunak dan teknologi, autentikasi akses internet, layanan autentikasi dan verifikasi
pengguna; Penyediaan layanan jejaring sosial online di bidang manajemen strategis; Penyediaan akses ke komputer
database dan database online yang dapat dicari dalam bidang jejaring social dan pengenalan sosial; Penyediaan informasi
konsumen, berita, serta komentar pada bidang vendor-vendor pesta pernikahan secara online; Penyediaan informasi untuk
berteman dan memperkenalkan teman melalui Internet; Penyediaan informasi untuk pencari teman dan layanan
memperkenalkan teman berbasis Internet untuk pengguna umum; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan individu;
Penyediaan informasi yang berkaitan dengan individu termasuk profil dan buku harian mengunakan papan buletin di Internet;
Penyediaan layanan jejaring sosial online di bidang manajemen bisnis; Penyediaan layanan jejaring sosial online di bidang
manajemen proyek; Penyediaan website yang menampilkan informasi konsumen terkait dengan vendor-vendor pernikahan;
Penyewaan dan sewa alat dan instrumen keamanan; Perkumpulan sosial keagamaan; Sosial kemasyarakatan; Tukang Kemat
(Dukun Santet); Tukang Mandiin (Jasa Memandikan Jenazah); Wanita Penghibur; deteksi dan pelacakan pencurian
kendaraan melalui sistem elektronik; eksploitasi hak kekayaan industri dan hak cipta dengan cara lisensi; jaringan investasi
sosial online dalam bentuk layanan jaringan sosial daring di bidang investasi; jasa administrasi hukum lisensi; jasa adopsi
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hewan; jasa adopsi hewan yang terdiri dari pengaturan rumah untuk anjing dan kucing dari tempat penampungan hewan; jasa
advokasi hukum; jasa agen adopsi; jasa agen detektif; jasa agen lisensi hak cipta; jasa agen matrimonial; jasa agen merek
dagang; jasa agen paten; jasa agen perkenalan sosial; jasa agen perkencanan; jasa agen pernikahan; jasa analisa dan
konsultasi yang berkaitan dengan keselamatan di tempat kerja; jasa arbitrase; jasa arbitrase yang berkaitan dengan hubungan
industri; jasa arbitrasi, mediasi dan penyelesaian sengketa; jasa audit keselamatan untuk meningkatkan keselamatan pekerja
konstruksi di lokasi konstruksi rumah tinggal; jasa bantuan dalam mencari/menemukan hewan peliharaan yang hilang; jasa
bantuan hukum dalam pembuatan kontrak; jasa bantuan memakai kimono; jasa biro penangangan barang yang hilang dan
tertinggal; jasa dukungan hukum; jasa dukungan litigasi; jasa dukungan litigasi yang dibantu komputer; jasa eksploitasi hak
properti industri dan hak cipta dengan lisensi [layanan hukum]; jasa hukum; jasa hukum dalam hal pemantauan merek
dagang; jasa hukum di bidang hukum privasi dan keamanan yang berkaitan dengan perangkat lunak; jasa hukum untuk
prosedur yang berkaitan dengan hak properti industri; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak cipta film; jasa
hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak cipta untuk barang cetakan; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak
kekayaan intelektual; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak properti industri dan hak cipta; jasa hukum yang
berkaitan dengan eksploitasi hak siar; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak transmisi; jasa hukum yang
berkaitan dengan eksploitasi hak-hak tambahan di bidang pengelolaan barang dagangan; jasa hukum yang berkaitan dengan
eksploitasi hak-hak tambahan yang berkaitan dengan produksi film, televisi, video dan musik; jasa hukum yang berkaitan
dengan eksploitasi paten; jasa hukum yang berkaitan dengan lisensi hak cipta; jasa hukum yang berkaitan dengan
manajemen klaim untuk perusahaan asuransi, pialang asuransi dan perusahaan industri; jasa hukum yang berkaitan dengan
manajemen, kontrol dan pemberian hak lisensi; jasa hukum yang berkaitan dengan negosiasi dan penyusunan kontrak yang
berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa hukum yang berkaitan dengan negosiasi kontrak untuk orang lain; jasa
hukum yang berkaitan dengan pembentukan dan pendaftaran perusahaan; jasa hukum yang berkaitan dengan pendaftaran
merek dagang; jasa hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dan eksploitasi hak cipta dan hak cipta tambahan; jasa hukum
yang berkaitan dengan perlindungan dan eksploitasi hak cipta untuk produksi film, televisi, teater dan musik; jasa inspeksi
keamanan bagasi bandara; jasa inspeksi keamanan bagasi untuk maskapai penerbangan; jasa inspeksi keamanan untuk
pihak lain; jasa inspeksi pabrik untuk tujuan keselamatan; jasa investigasi dan pengawasan yang berkaitan dengan
keselamatan fisik orang dan keamanan properti berwujud; jasa investigasi detektif; jasa investigasi hukum; jasa investigasi
kecelakaan; jasa investigasi kekejaman terhadap hewan; jasa investigasi latar belakang; jasa investigasi latar belakang
pribadi; jasa investigasi orang hilang; jasa investigasi pribadi; jasa investigasi terkait dengan klaim asuransi; jasa investigasi
yang berkaitan dengan keamanan properti berwujud; jasa investigasi yang berkaitan dengan keselamatan fisik orang; jasa
jejaring sosial berbasis internet; jasa jejaring sosial daring (online); jasa jejaring sosial daring (online) untuk investor yang
memungkinkan perdagangan finansial/keuangan dan pertukaran mata uang digital (financial trades and exchange of digital
currency), mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token
kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa jejaring sosial daring (online) yang dapat diakses melalui aplikasi seluler yang
dapat diunduh; jasa keamanan nasional; jasa keamanan untuk gedung; jasa keamanan untuk kebakaran, gas dan penjaga
dengan sistem pemantauan jarak jauh; jasa keamanan untuk perlindungan fisik individu dan properti yang berwujud; jasa
keamanan untuk perlindungan properti dan individu; jasa keamanan untuk perorangan dan pebisnis yang melakukan
perjalanan internasional dan domestik; jasa keamanan yang berkaitan dengan kendaraan; jasa keselamatan, pertolongan,
keamanan, dan pelaksanaan; jasa klub kencan daring (online); jasa konseling berkabung/kedukaan; jasa konseling
berkabung/kedukaan, selain bantuan psikologis; jasa konseling bimbingan pernikahan; jasa konseling dan pembinaan
pernikahan; jasa konseling di bidang perilaku Kristen dalam hubungan pribadi; jasa konseling non-terapi yang diberikan untuk
memenuhi kebutuhan individu; jasa konseling pastur; jasa konsultasi ahli yang berkaitan dengan isu/persoalan hukum; jasa
konsultasi astrologi; jasa konsultasi berkabung/kedukaan; jasa konsultasi dan layanan hukum di bidang peraturan, persyaratan
dan undang-undang privasi dan keamanan; jasa konsultasi di bidang keamanan nasional; jasa konsultasi di bidang keamanan
rumah; jasa konsultasi di bidang kebutuhan keselamatan perusahaan komersial dan industri; jasa konsultasi di bidang litigasi;
jasa konsultasi di bidang mode pribadi; jasa konsultasi di bidang pencurian data dan pencurian identitas; jasa konsultasi di
bidang undang-undang privasi dan keamanan yang berkaitan dengan perangkat lunak; jasa konsultasi hukum; jasa konsultasi
hukum di bidang perpajakan; jasa konsultasi hukum profesional yang berkaitan dengan waralaba; jasa konsultasi hukum yang
berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa konsultasi hukum yang berkaitan dengan iklan televisi, hiburan televisi dan
olahraga; jasa konsultasi hukum yang berkaitan dengan pemetaan paten; jasa konsultasi hukum yang berkaitan dengan
waralaba; jasa konsultasi keamanan fisik; jasa konsultasi kekayaan intelektual; jasa konsultasi kekayaan intelektual di bidang
paten dan permohonan paten; jasa konsultasi kekayaan intelektual untuk inventor/penemu; jasa konsultasi kekayaan
intelektual untuk organisasi nirlaba; jasa konsultasi kekayaan intelektual untuk universitas dan lembaga penelitian; jasa
konsultasi paten dan properti industri; jasa konsultasi penataan pakaian pribadi; jasa konsultasi pencegahan kebakaran; jasa
konsultasi pengembangan dan motivasi pribadi; jasa konsultasi spiritual; jasa konsultasi yang berkaitan dengan aspek hukum
waralaba; jasa konsultasi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa konsultasi yang berkaitan dengan hak properti
industri; jasa konsultasi yang berkaitan dengan keselamatan di tempat kerja; jasa konsultasi yang berkaitan dengan lisensi hak
cipta; jasa konsultasi yang berkaitan dengan lisensi kekayaan intelektual; jasa konsultasi yang berkaitan dengan lisensi merek
dagang; jasa konsultasi yang berkaitan dengan lisensi paten; jasa konsultasi yang berkaitan dengan lisensi perangkat lunak
komputer; jasa konsultasi yang berkaitan dengan manajemen hak cipta; jasa konsultasi yang berkaitan dengan manajemen
kekayaan intelektual; jasa konsultasi yang berkaitan dengan pendaftaran nama domain; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan pengelolaan kekayaan intelektual dan hak cipta; jasa konsultasi yang berkaitan dengan peraturan keselamatan di
tempat kerja; jasa konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pengaturan upacara pernikahan; jasa konsultasi yang
berkaitan dengan perlindungan desain industri; jasa konsultasi yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta; jasa konsultasi
yang berkaitan dengan perlindungan indikasi geografis; jasa konsultasi yang berkaitan dengan perlindungan merek dagang;
jasa konsultasi yang berkaitan dengan perlindungan paten; jasa konsultasi yang berkaitan dengan perlindungan varietas
tanaman baru; jasa konsultasi yang berkaitan dengan properti industri; jasa konsultasi yang berkaitan dengan urusan hukum
pribadi; jasa konsultasi yang berkaitan dengan urusan regulasi; jasa konsultasi zodiak; jasa kremasi hewan peliharaan; jasa
krematorium; jasa lisensi; jasa lisensi [layanan hukum] dalam kerangka penerbitan perangkat lunak; jasa lisensi barang
cetakan [layanan hukum]; jasa lisensi database [layanan hukum]; jasa lisensi desain terdaftar [layanan hukum]; jasa lisensi
film, televisi dan video [layanan hukum]; jasa lisensi film, televisi, video, musik dan gambar [layanan hukum]; jasa lisensi
gambar arsitektur untuk orang lain [layanan hukum]; jasa lisensi hak atas produksi film, televisi dan video [layanan hukum];
jasa lisensi hak cipta [layanan hukum]; jasa lisensi hak properti industri; jasa lisensi hak properti industri dan hak cipta [layanan
hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan film [layanan hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan penggunaan foto
[layanan hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan produksi
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audio [layanan hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan produksi televisi [layanan hukum]; jasa lisensi hak yang
berkaitan dengan produksi video [layanan hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan produksi, format dan program
televisi, video dan radio [layanan hukum]; jasa lisensi karakter kartun [layanan hukum]; jasa lisensi karya musik [layanan
hukum]; jasa lisensi kekayaan intelektual; jasa lisensi kekayaan intelektual dan hak cipta; jasa lisensi kekayaan intelektual di
bidang hak cipta [layanan hukum]; jasa lisensi kekayaan intelektual di bidang merek dagang [layanan hukum]; jasa lisensi
konsep waralaba; jasa lisensi konsep waralaba [layanan hukum]; jasa lisensi merek dagang [layanan hukum]; jasa lisensi
musik [layanan hukum]; jasa lisensi otoritas; jasa lisensi paten [jasa hukum]; jasa lisensi paten dan permohonan paten
[layanan hukum]; jasa lisensi penelitian dan pengembangan [layanan hukum]; jasa lisensi perangkat lunak komputer [layanan
hukum]; jasa lisensi perangkat lunak komputer dan hak properti industri [layanan hukum]; jasa lisensi permohonan paten
[layanan hukum]; jasa lisensi program komputer [layanan hukum]; jasa lisensi program radio dan televisi [layanan hukum]; jasa
lisensi slogan iklan dan karakter kartun [layanan hukum]; jasa lisensi teknologi [layanan hukum]; jasa lisensi yang berkaitan
dengan hak pertunjukan [layanan hukum]; jasa lisensi yang berkaitan dengan pembuatan barang [layanan hukum]; jasa lisensi
yang berkaitan dengan penerbitan musik [layanan hukum]; jasa litigasi; jasa manajemen dan eksploitasi hak properti industri
dan hak cipta dengan lisensi untuk orang lain [layanan hukum]; jasa manajemen hak cipta; jasa manajemen kasus, yaitu,
layanan hukum untuk orang-orang yang dilecehkan di dalam negeri; jasa mediasi; jasa mediasi [layanan hukum]; jasa mediasi
dalam prosedur hukum; jasa mediasi perceraian; jasa melobi, selain untuk tujuan komersial; jasa menjalankan tugas untuk
orang lain/jasa penerimaan tugas-tugas suruhan; jasa mumifikasi; jasa navigasi oleh terminal komunikasi dengan jaringan
komunikasi; jasa notaris; jasa notaris publik; jasa paralegal; jasa pekerjaan rumah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
perorangan; jasa pelacakan dan pemindaian iris atau retina mata sebagai cara untuk mengidentifikasi hewan peliharaan; jasa
pelacakan informasi/keterangan untuk barang yang tersandi; jasa pelacakan kendaraan yang dicuri; jasa pelacakan properti
yang dicuri; jasa pelacakan, pencarian dan pemantauan untuk menemukan kembali hewan yang hilang; jasa pelaporan
pengadilan [layanan hukum]; jasa pelayanan penginjilan; jasa pelepasan merpati untuk acara-acara khusus; jasa pemadam
kebakaran; jasa pemakaman; jasa pemakaman beserta kremasi; jasa pemakaman beserta kremasi hewan peliharaan; jasa
pemantauan alarm; jasa pemantauan alarm keamanan dan pencurian; jasa pemantauan alarm kebakaran; jasa pemantauan
alarm pencurian; jasa pemantauan elektronik dalam hal jasa pengawasan keamanan yang berkaitan dengan keselamatan fisik
orang dan keamanan properti berwujud; jasa pemantauan elektronik untuk kontrol akses dan sistem keamanan lingkungan
gedung; jasa pemantauan hak kekayaan intelektual untuk tujuan penasehat hukum; jasa pemantauan hak properti industri
untuk tujuan penasehat hukum; jasa pemantauan merek dagang [layanan hukum]; jasa pemantauan panggilan telepon dari
pelanggan dan pemberitahuan fasilitas darurat; jasa pemantauan sistem deteksi gas; jasa pemantauan sistem deteksi
kebakaran; jasa pemantauan sistem komputer dalam hal layanan pengawasan yang berkaitan dengan keselamatan fisik orang
dan keamanan properti berwujud; jasa pemantauan sistem komputer untuk penjagaan keamanan fasilitas; jasa pemantauan
sistem komputer untuk penjagaan keamanan gedung; jasa pemantauan sistem penanggulangan/pemadaman kebakaran; jasa
pemantauan sistem udara pernapasan industri; jasa pemantauan video fasilitas, yang dapat dilihat melalui jaringan komputer
global [pemantauan online / daring]; jasa pembacaan batin/cenayang; jasa pembalseman; jasa pembelanja pribadi; jasa
pembelanjaan pribadi untuk orang lain; jasa pemberian lisensi kepada orang lain untuk penggunaan hak properti industri dan
hak cipta; jasa pemberian saran litigasi; jasa pemberian sertifikat digital berupa tanda tangan elektronik yang menunjukkan
identitas pihak yang melakukan transaksi; jasa pemberitahuan aktual; jasa pembersihan ranjau darat; jasa pembuatan akta
tanah [layanan hukum]; jasa pembukaan kunci keamanan; jasa pembukaan kunci pintu; jasa pemeriksaan keamanan bagasi;
jasa pemeriksaan keamanan penumpang pesawat; jasa pemeriksaan poligraf; jasa pemesanan daring (online) pembelanja
pribadi; jasa pemesanan layanan hukum secara daring (online); jasa pemesanan layanan pengasuhan anak secara daring
(online); jasa pemesanan untuk jasa pembelanja pribadi; jasa pemesanan untuk layanan hukum; jasa pemesanan untuk
menjaga/mengasuh anak; jasa pemilihan hadiah pribadi untuk kotak hadiah khusus; jasa pemilihan hadiah pribadi untuk orang
lain; jasa pemindaian iris dan retina untuk mengidentifikasi hewan peliharaan yang hilang dan dicuri; jasa penasehatan dan
konsultansi mengenai masalah peraturan-peraturan hukum; jasa penasihat dan perwakilan hukum; jasa penasihat hukum;
jasa penasihat hukum dalam menanggapi permintaan proposal [RFP]; jasa penasihat hukum yang berkaitan dengan waralaba;
jasa penasihat, perwakilan dan bantuan dalam litigasi dan prosedur peradilan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual dan
hak terkait; jasa penataan gaya pribadi yang terdiri dari jasa pengukuran dan pengepasan bra; jasa penataan gaya pribadi
yang terdiri dari jasa pengukuran dan pengepasan untuk pakaian dalam wanita; jasa penataan pakaian pribadi; jasa pencarian
orang; jasa pendaftaran dokumen tentang catatan publik resmi [layanan hukum]; jasa pendaftaran nama domain [layanan
hukum]; jasa pendaftaran nama domain untuk identifikasi pengguna pada jaringan komputer global [layanan hukum]; jasa
pendaftaran nama domain, yaitu, melakukan penelusuran nama domain untuk tujuan memberikan nasihat hukum tentang
pendaftaran nama domain; jasa pendeteksian bom; jasa pendeteksian dan pembuangan bom; jasa pendeteksian dan
pembuangan ranjau darat; jasa pendeteksian penipuan di bidang asuransi; jasa pendeteksian penipuan di bidang asuransi
perawatan kesehatan; jasa pendeteksian penipuan di bidang kartu kredit; jasa pendeteksian penipuan di bidang kartu kredit
untuk pembelian secara daring (online); jasa pendeteksian penipuan di bidang perbankan; jasa penelitian dan investigasi latar
belakang; jasa penelitian hukum; jasa penelitian hukum dan peradilan di bidang kekayaan intelektual; jasa penelitian hukum
yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa penelitian hukum yang berkaitan dengan penggabungan bisnis; jasa
penelitian hukum yang berkaitan dengan transaksi lahan yasan/realestat; jasa penelitian silsilah; jasa penempatan adopsi;
jasa penempatan informasi pengenal untuk ditempelkan pada barang bagasi dan properti lainnya untuk memfasilitasi
penemuan barangnya kembali setelah kehilangan; jasa penempatan nomor identifikasi untuk ditempelkan pada barang-barang
berharga untuk memfasilitasi penemuan barangnya kembali setelah kehilangan atau pencurian [jasa keamanan]; jasa
penemuan kembali buronan; jasa penemuan kembali kendaraan yang dicuri; jasa pengacara; jasa pengadaan doa
keagamaan; jasa pengadaan upacara keagamaan; jasa pengadaan upacara pemakaman; jasa pengadaan upacara
pernikahan sipil; jasa pengambilan sidik jari; jasa pengambilan sidik jari dan pendaftaran sidik jari anak-anak; jasa pengasuh;
jasa pengasuh/pembawa jalan-jalan anjing; jasa pengasuh/perawat hewan peliharaan; jasa pengaturan pemakaman; jasa
pengawalan keamanan; jasa pengawalan keamanan pribadi; jasa pengawalan/pengiringan; jasa pengawalan/pengiringan di
masyarakat [pendampingan/penemanan]; jasa pengawas malam; jasa pengawasan; jasa pengawasan akses dan sistem
keamanan lingkungan gedung; jasa pengawasan hak cipta; jasa pengawasan hukum; jasa pengawasan keamanan orang dan
barang bawaan di bandara; jasa pengawasan kekayaan intelektual; jasa pengawasan properti industri; jasa pengawasan yang
berkaitan dengan keamanan properti yang berwujud; jasa pengawasan yang berkaitan dengan keselamatan fisik orang; jasa
pengawasan/pengamatan merek dagang; jasa pengelolaan hak properti industri dan hak cipta; jasa pengelolaan hak properti
industri dan hak cipta untuk orang lain; jasa pengembalian properti yang hilang; jasa penginjilan atau pastur; jasa penguburan;
jasa penilaian risiko keamanan terhadap individu atau properti; jasa peninjauan standar dan praktik untuk memastikan
kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan; jasa peninjauan
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standar dan praktik untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan anti-korupsi; jasa penjaga; jasa
penjaga keamanan; jasa penjaga keamanan untuk fasilitas; jasa penjaga keamanan untuk gedung; jasa penjaga keamanan
untuk perlindungan properti dan individu; jasa penjaga malam; jasa penjaga pantai; jasa penjaga rumah; jasa penjaga siang
dan malam; jasa penjaga untuk mencegah gangguan pencuri; jasa penjaga/pengasuh anak; jasa penulisan surat pribadi; jasa
penyaringan latar belakang pra-kerja; jasa penyaringan/pemeriksaan bagasi untuk tujuan keamanan; jasa penyediaan analisa
terkait dengan ancaman keamanan untuk keselamatan fisik individu; jasa penyediaan analisa terkait dengan ancaman
keamanan untuk keselamatan fisik orang; jasa penyediaan analisa terkait dengan ancaman keamanan untuk perlindungan
individu; jasa penyediaan dan pengadaan upacara pernikahan sipil non-denominasi dan non-agama; jasa penyediaan
dukungan emosional kepada pasien kanker dan keluarganya melalui forum interaktif secara daring (online); jasa penyediaan
fasilitas pemasyarakatan; jasa penyediaan fasilitas pemasyarakatan (lapas) pidana; jasa penyediaan fasilitas pemasyarakatan
(lapas) remaja; jasa penyediaan informasi dari database komputer tentang layanan investigasi yang berkaitan dengan
kendaraan yang hilang atau dicuri; jasa penyediaan informasi di bidang hukum; jasa penyediaan informasi di bidang
pengembangan diri; jasa penyediaan informasi di bidang permohonan paten melalui database yang dapat ditelusuri secara
daring (online); jasa penyediaan informasi horoskop melalui jaringan komputer; jasa penyediaan informasi hukum; jasa
penyediaan informasi hukum dari database interaktif daring (online); jasa penyediaan informasi keamanan melalui situs web;
jasa penyediaan informasi melalui situs web daring (online) interaktif dibidang perkencanan dan fasilitasi perkenalan individu
dan pengembangan hubungan dan persahabatan; jasa penyediaan informasi mengenai isu/persoalan politik; jasa penyediaan
informasi secara daring (online) dibidang hal-hal spiritual, pertolongan terhadap diri sendiri (self-help), dan pemberdayaan
pribadi; jasa penyediaan informasi secara daring (online) dibidang hukum; jasa penyediaan informasi tentang hak kekayaan
intelektual dan industri; jasa penyediaan informasi tentang hak properti industri; jasa penyediaan informasi tentang
isu/persoalan yang berkaitan dengan hak asasi manusia; jasa penyediaan informasi tentang layanan hukum melalui situs web;
jasa penyediaan informasi tentang paten dan permohonan paten dari situs web; jasa penyediaan informasi tentang penataan
pakaian pribadi; jasa penyediaan informasi tentang pengembangan privasi, keamanan dan undang-undang tata kelola data
dari situs web; jasa penyediaan informasi tentang pengembangan privasi, keamanan dan undang-undang tata kelola data
melalui situs web; jasa penyediaan informasi tentang prosedur hukum yang berkaitan dengan tuntutan hukum atau
isu/persoalan hukum lainnya; jasa penyediaan informasi terkait dengan agen lisensi hak cipta; jasa penyediaan informasi
terkait dengan jasa penjaga keamanan; jasa penyediaan informasi terkait dengan kendaraan yang hilang atau dicuri dari basis
data (database) komputer; jasa penyediaan informasi terkait dengan penataan busana/pakaian pribadi; jasa penyediaan
informasi terkait dengan pengawalan keamanan pribadi; jasa penyediaan informasi terkait dengan penyewaan alarm
kebakaran; jasa penyediaan informasi terkait dengan penyewaan alat pemadam kebakaran; jasa penyediaan informasi terkait
dengan penyewaan pakaian; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan koordinasi mode untuk individu; jasa
penyediaan informasi yang berkaitan dengan perkenalan pasangan pernikahan atau perkencanan; jasa penyediaan informasi
yang berkaitan dengan urusan hukum; jasa penyediaan informasi, penasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan masalah
hukum; jasa penyediaan informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa keamanan untuk perlindungan properti
dan individu; jasa penyediaan izin keamanan untuk penyiapan kartu identifikasi; jasa penyediaan kartu ucapan elektronik
secara daring (online); jasa penyediaan konsultasi dan informasi di bidang tanggap darurat untuk masyarakat; jasa
penyediaan layanan hukum yang berkaitan dengan tuntutan hukum; jasa penyediaan layanan pertemanan untuk keluarga
pasien dengan gangguan yang mengancam jiwa; jasa penyediaan pakaian untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; jasa penyediaan pakaian untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; jasa penyediaan pakaian untuk orang
yang membutuhkan [jasa amal]; jasa penyediaan pendapat hukum ahli; jasa penyediaan pendeta/pastor/orang yang
meresmikan pernikahan; jasa penyediaan pilihan kartu ucapan elektronik secara daring (online); jasa penyediaan ruang kubur
atau rumah charnel (rumah penyimpanan kerangka manusia); jasa penyediaan sepatu untuk anak-anak yang membutuhkan
untuk tujuan amal; jasa penyediaan sepatu untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; jasa penyediaan sepatu untuk
orang yang membutuhkan [jasa amal]; jasa penyelenggaraan pertemuan keluarga yang berduka untuk memperingati kematian
orang tercinta; jasa penyelesaian sengketa; jasa penyelesaian sengketa alternatif; jasa penyelidikan latar belakang pra-kerja;
jasa penyewaan CCTV (Closed Circuit Television); jasa penyewaan alarm kebakaran; jasa penyewaan alas kaki; jasa
penyewaan alat pemadam kebakaran; jasa penyewaan altar; jasa penyewaan brankas; jasa penyewaan gaun; jasa
penyewaan gaun malam; jasa penyewaan helm pelindung; jasa penyewaan jaket pelampung; jasa penyewaan jam tangan;
jasa penyewaan kamar pengantin (huppah) pernikahan; jasa penyewaan pakaian; jasa penyewaan pakaian formal; jasa
penyewaan pakaian pelindung; jasa penyewaan palang penghalang pengendali kerumunan; jasa penyewaan penutup muka
(masker) pelindung; jasa penyewaan peralatan dan pakaian pelindung; jasa penyewaan peralatan keselamatan; jasa
penyewaan peralatan pelindung; jasa penyewaan peralatan pengawasan keamanan; jasa penyewaan perhiasan; jasa
penyewaan sepatu; jasa penyewaan seragam; jasa penyewaan tanda untuk pesan pribadi; jasa penyewaan tas tangan; jasa
penyewaan topi; jasa penyewaan tuksedo; jasa penyiapan dokumen hukum; jasa penyiapan dokumen hukum dan jasa
penelitian untuk pengacara; jasa penyiapan laporan hukum; jasa penyiapan laporan hukum di bidang hak asasi manusia; jasa
peramalan dalam hal peramalan keberuntungan; jasa peramalan keberuntungan; jasa perawatan anak asuh; jasa
perencanaan dan pengaturan upacara pernikahan; jasa peringatan darurat; jasa perjodohan; jasa perjodohan berbasis
internet; jasa perkenalan pasangan pernikahan atau perkencanan; jasa perkenalan pribadi berbasis internet; jasa perkenalan
sosial berbasis internet; jasa perkenalan sosial daring (online); jasa perkencanan; jasa perkencanan dan perkenalan sosial
berbasis internet; jasa perkencanan internet; jasa perkencanan komputer; jasa perkencanan, perjodohan, dan perkenalan
pribadi berbasis internet; jasa perkencanan, perkenalan dan jejaring sosial berbasis internet; jasa perlindungan dari penipuan
dan pencurian identitas; jasa perlindungan polisi; jasa pernikahan; jasa pertahanan sipil; jasa pertemanan untuk orang tua dan
orang cacat; jasa perwakilan dan bantuan dalam sengketa hukum di hadapan badan arbitrasi, mediasi, dan penyelesaian
sengketa alternatif; jasa perwalian; jasa pidana; jasa polisi dan perlindungan sipil; jasa pramutamu; jasa pramutamu hotel; jasa
pribadi dan sosial mengenai kebutuhan individu; jasa pribadi dan sosial yang diberikan oleh orang lain untuk memenuhi
kebutuhan individu; jasa pribadi yang diberikan oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan individu; jasa ramalan kartu
(cartomancy); jasa ramalan zodiak; jasa riset dan pendukung hukum kekayaan intelektual, yaitu, penelusuran hak cipta dan
analisa pelanggaran; jasa rumah duka; jasa sertifikasi dokumen hukum yang diberikan oleh asosiasi kepada anggotanya; jasa
sewa guna usaha hak reproduksi foto dan transparansi kepada orang lain [layanan hukum]; jasa sewa guna usaha nama
domain internet; jasa sosial yang diberikan oleh pihak lain untuk memenuhi kebutuhan individu; jasa telematik kendaraan
dalam bentuk menyediakan informasi mengenai keamanan mesin dan keamanan kendaraan; jasa uji kelayakan keamanan
untuk individu atau pebisnis yang bepergian atau membuka kantor di luar negeri; jasa usaha penguburan; jasa verifikasi dan
respon alarm; jasa verifikasi identifikasi pribadi [investigasi latar belakang pribadi]; jasa video kencan; jasa/layanan verifikasi
identifikasi; jasa/layanan verifikasi identifikasi bisnis; jasa/layanan verifikasi pengguna; konsultasi kepatuhan peraturan di
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bidang mata uang digital, mata uang virtual, cryptocurrency, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token kripto,
dan aplikasi token utilitas; konsultasi kepatuhan peraturan di bidang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto,
aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan aplikasi token utilitas;
layanan advis dan informasi yang berhubungan dengan tindakan darurat; layanan bantuan hukum; layanan individu dan
layanan sosial yang diberikan oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan individu; layanan jaringan sosial daring; layanan
jejaring sosial online yang dapat diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh.; layanan keamanan; layanan klub sosial
(layanan hiburan, olahraga, dan budaya); layanan komunikasi dan laporan darurat untuk konfirmasi keamanan; layanan
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan bencana, pencegahan kejahatan dan pencegahan bencana melalui situs web;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan hukum; layanan mediasi untuk perselisihan perkawinan; layanan pelacakan
kendaraan curian; layanan pemantauan keamanan; layanan pengawasan dan pemantauan video; layanan peramalan dan
penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; layanan validasi identitas; lisensi barang cetakan; lisensi hak cipta;
lisensi hak kekayaan intelektual.; lisensi hak yang berkaitan dengan penggunaan foto; lisensi hak yang berkaitan dengan
produksi audio; lisensi hak yang berkaitan dengan produksi video; lisensi perangkat lunak komputer; lisensi teknologi dan
perangkat lunak; mediasi perceraian; melakanan upcara layanan doa keagamaan; melakukan upacara keagamaan;
melakukan upacara pemakaman; melakukan upacara pernikahan sipil; membantu penentuan lokasi anak-anak untuk tujuan
keamanan dan keselamatan menggunakan sistem penentuan posisi global; memberikan informasi di bidang pengembangan
diri, peningkatan diri, pemenuhan diri, amal, kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan masyarakat dan
umum, dan kegiatan kemanusiaan; meninjau standar dan praktik untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan; menyediakan informasi dalam bidang kekayaan intelektual dan hak cipta; menyediakan informasi dalam bidang
kekayaan intelektual dan hak cipta melalui database online; menyediakan informasi lokasi untuk orang, obyek, dan binatang
menggunakan terminal komputer; menyediakan informasi online dalam bidang kekayaan intelektual dan hak cipta;
menyediakan informasi peta dan memetakan informasi area tentang tempat tinggal oleh terminal komunikasi dengan jaringan
komunikasi; menyediakan jasa/layanan pramutamu untuk orang lain, yaitu, reservasi pemesanan, memfasilitasi pembelian,
mengatur pengiriman, membuat pengaturan pribadi yang diminta, memberikan rekomendasi mengenai produk dan jasa,
memberikan informasi khusus kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan individu, dan penyediaan pengingat dan
pemberitahuan elektronik; menyediakan situs web (website) yang menampilkan informasi tentang pengembangan privasi,
keamanan, blockchain dan teknologi buku besar yang didistribusikan (distributed ledger technologies), dan undang-undang
tata kelola data (data governance law); menyediakan/memberikan informasi dalam bentuk database yang menampilkan
informasi di bidang jaringan/jejaring sosial dan pengenalan sosial; meramal melalui jaringan komunikasi elektronik dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; organisasi pertemuan keagamaan; organisasi pertemuan politik;
pendampingan; penyediaan informasi tentang profil pribadi; penyediaan informasi yang berhubungan dengan atlet profesional
melalui Internet; penyediaan informasi yang berhubungan dengan fesyen; penyediaan informasi yang berhubungan dengan
layanan kencan; penyediaan informasi yang berhubungan dengan layanan perkenalan teman laki-laki dan perempuan untuk
orang yang ingin berinteraksi sebagai teman dengan menggunakan transmisi; penyediaan jasa advokasi pasien kepada
pasien rumah sakit dan pasien di fasilitas perawatan jangka panjang; penyediaan jasa dukungan pribadi untuk keluarga pasien
dengan gangguan yang mengancam jiwa; penyediaan jasa dukungan pribadi untuk pasien kanker dan keluarganya;
penyediaan jasa pengintaian dan pengawasan; penyediaan layanan autentikasi pengguna; penyewaan alarm gas, alarm
kebakaran dan alarm pencurian; penyewaan dan sewa peralatan dan instrumen pengawasan dan pemantauan; penyewaan
gaun pesta; penyewaan peralatan untuk keselamatan, pertolongan, keamanan, dan pelaksanaan; perawatan anak asuh;
usaha perkuburan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070799
: 19/10/2021 10:39:33
:
: muhamad fajar

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl. selada 2 RT02 RW011 kel. pondok cabe ilir kec. pamulang, Kota Tangerang
Selatan, Banten, 15418
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ochi food
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 29
: ===Bakso dan/atau lumpia udang; Gulungan (lumpia) ikan atau ayam; makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan,
unggas atau sayuran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070800
: 19/10/2021 10:42:47
:
: Winny Maulida Pohan, Winny Maulida Pohan

540 Etiket

: Griya Selabumi Indah Blok B no 8, Rt.01/01 , Kel. Sriwidari, Kec. Gunungpuyuh, Kota
Sukabumi, Kota Sukabumi, Jawa Barat, 43121
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NaSya.MADEwithSOUL
: MADE with SOUL = DIBUAT dengan JIWA

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink, Putih, Hijau, Ungu, Kuning, Coklat, Orange, Biru, Gold, Hitam, merah
: 30
: ===Brownies Coklat; Kue; Kue Ape; Kue Tat; Kue-kue; brownies; kue es; kue pai; kue sus; kue-kue gurih; kue-kue segar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070802
: 19/10/2021 10:43:41
:
: PT GELMAX INDONESIA SENTOSA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMP HARMONI MAS BLOK D NO 6 , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14450
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOLE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM , PUTIH
: 32
: ===Air mineral dan aerasi; Minuman mineral, aerasi dan tanpa alkohol; Sediaan untuk membuat air mineral; air mineral
[minuman]; air mineral berkarbonasi; air mineral dengan rasa; air minum; air minum dalam kemasan; air minum dengan
kandungan mineral; air minum dengan rasa; air minum suling; air soda (berkarbonasi); bir ragi; bitter [bir]; bitter lemon (bir); jus
bit; jus blackcurrant; jus blackcurrant (SIRUP); minuman berkarbonasi beku; minuman berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman
buah; minuman buah dan jus buah; minuman isotonik; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; pembuat bir
untuk pembuatan bir===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070803
: 19/10/2021 10:44:17
:
: PT. MULTIKREASI VICTORY INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GREEN LAKE CITY CLUSTER ASIA JL. ASIA 2 No. 3 RT. 001 RW. 008, Kota
Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YIYI GIRL + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 25
: ===pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek

: DID2021070804
: 19/10/2021 10:45:26
:
: PT. AGRO SEMESTA UTAMA

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Dusun Durian V RT. 000 RW. 000 Kel. Jati Baru Kec. Pagar Merbau, Kabupaten
Deli Serdang, Sumatera Utara, 20551
: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
: Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

Merek Kata dan Lukisan
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

:
: UNIVERSAL DURIAN
: Tidak Ada Terjemahan
: Kuning, hijau, putih
: 31
: ===buah-buahan segar, tidak diolah, sayuran, kacang-kacangan dan biji-bijian; durian, segar===
: DID2021070805
: 19/10/2021 10:46:06
:
: PT. VISI BERSAMA INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Teratai Griya Asri, Jl. Melati Putih 12 Blok D3 No. 3, Kelurahan Legok,
Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, 15820
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VIBERO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu, putih
: 20
: ===Kursi perabot kantor; Kursi tamu (sofa); Meja [Perabotan]; Meja [furnitur]; Perabotan luar ruangan; Rak-rak untuk perabot;
Ranjang (Tempat Tidur); bangku [furnitur]; bingkai cermin; cermin [perabot]; furnitur anak-anak; furnitur bambu; furnitur bar;
furnitur dalam ruangan; furnitur dari kayu; furnitur kamar mandi; furnitur kamar tidur; furnitur khusus; furnitur outdoor dari kayu;
furnitur ruang makan; furnitur ruang santai; furnitur ruang tamu; furnitur tempat duduk; furnitur yang dapat diubah; kursi
[perabot]; kursi makan; kursi-kursi; lemari; lemari Pajangan [furnitur]; lemari dapur; lemari pakaian; meja makan; partisi furnitur;
partisi furnitur dari kayu; perabot dapur yang dibuat khusus; perabot rumah tangga; perabotan; perabotan dapur; perabotan
kantor; rak buku; rak furnitur; rak-rak termasuk rak pakaian, rak sepatu, rak piring; sandaran kepala untuk tempat tidur; tempat
tidur; tempat tidur bayi; tempat tidur sofa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070806
: 19/10/2021 10:49:54
:
: GORBINA KARTIKA DEWI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUM TAMAN GUNUNGANYAR BLOK G NO. 37 RT 005 RW 007, KEL..
GUNUNG ANYAR TAMBAK, KEC. GUNUNG ANYAR, Kota Surabaya, Jawa Timur,
60294
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NYREE.SKIN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: NUDE
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah,

740

mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker
pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak
wajah untuk keperluan kosmetik; Busa pencuci wajah; Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Kapas wajah untuk
kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah
dan pelembab wajah.; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening
dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krim wajah; Krim wajah
(kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Lembaran kertas yang diresapi dengan
pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion pijat wajah; Losion susu untuk
membersihkan wajah; Losion untuk wajah; Maker wajah (Kosmetik); Masker Wajah; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah
arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker
wajah yang dipakai saat tidur; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Produk
perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk-produk makeup, seperti, makeup
mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair,
perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun cair
wajah; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan perawatan wajah; Sediaan tata rias wajah;
Sediaan wajah; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Tisu penyerap
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untuk wajah; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan
untuk diaplikasikan pada wajah; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; astringen untuk keperluan kosmetik; bedak
wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body lotion untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk
untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa pembersih tubuh dan wajah; butiran pembersih wajah; butiran penggosok
badan, butiran penggosok wajah; cat wajah; concealer wajah; emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi
wajah untuk penggunaan kosmetik; esens wajah; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak
mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; ginseng mengklarifikasi masker wajah
pemolesan; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan,
bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu;
kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim
anti-penuaan untuk wajah; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan
wajah dan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh;
krim non-obat untuk scrub wajah; krim pemutih kulit wajah; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim
untuk mencegah kerutan wajah; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan
kosmetik; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion
wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; lotion pengencang untuk wajah; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh;
lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; make-up untuk wajah dan tubuh; masker kecantikan wajah; masker
kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim
untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi
kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker pembersih untuk wajah; masker pemutih kulit wajah; masker untuk
membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik;
masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; mengklarifikasi tonik
wajah; minyak wajah; paket kosmetik wajah; paket wajah; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau;
pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak
mengandung obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak
mengandung obat; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik;
pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pencuci wajah berbentuk bubuk; pengelupas sel kulit (peel)
wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; persiapan
kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur
(body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit;
produk perawatan wajah [kosmetik]; rias wajah; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan
tubuh; sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang
tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi,
losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi,
busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah
pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wajah tanpa obat; scrub
pengelupasan untuk wajah; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah;
sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik
untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan
kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan
pembersih wajah; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim
wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi,
serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat;
sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kulit tanpa obat untuk wajah;
serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit;
susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih wajah; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk
keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tissue (penyeka) yang telah
dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk
digunakan pada wajah; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah kosmetik; wajah berkilauan; wajah dan tubuh
gemerlap===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021070807
: 19/10/2021 10:51:16
:
: PT. AGRO SEMESTA UTAMA

540 Etiket

: Jl. Dusun Durian V RT. 000 RW. 000 Kel. Jati Baru Kec. Pagar Merbau, Kabupaten
Deli Serdang, Sumatera Utara, 20551
: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
: Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: UNIVERSAL DURIAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Kuning, hijau, putih
: 35

Halaman 303 dari 1251

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Administrasi urusan bisnis waralaba; Agen penjualan; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Gerai penjualan
makanan dan minuman; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa kios makanan dalam bentuk
penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa manajemen waralaba;
Jasa penjualan makanan secara daring; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko penjual Makanan dan
Minuman secara online; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi;
Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah
untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea,
kimchi; Manajemen Usaha; PASAR SWALAYAN; Penyediaan informasi bisnis terkait dengan reseller; Toko makanan dan
minuman khas jepang; Toko makanan online; Toko online di bidang makanan dan minuman; Waralaba restoran, yaitu,
penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; administrasi franchise (waralaba);
administrasi urusan bisnis waralaba; bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba; distribusi barang promosi; distribusi
materi iklan dan penyebaran pesan iklan; iklan, promosi, dan layanan keagenan; jasa distributor grosir untuk makanan dan
minuman; jasa distributor grosir untuk produk segar; jasa eceran atau jasa grosir untuk makanan olahan; jasa penjualan
makanan berbahan dasar ikan; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa
retail sehubungan dengan penjualan daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang
diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu dan produk susu, minyak dan lemak untuk
makanan, kopi, teh, kakao dan kopi buatan, beras, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal, roti, kue
dan gula-gula, es, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, mustar, cuka, saus (bumbu), rempah-rempah, es;
layanan distribusi grosir untuk makanan dan minuman; layanan eceran atau grosir untuk buah-buahan dan sayuran; layanan
grosir untuk makanan laut; layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan periklanan dan manajemen
penjualan; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman;
layanan toko ritel menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel menampilkan suplemen makanan; layanan waralaba dan
ritel; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel,
dan restoran; manajemen bisnis gerai ritel; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; memberikan bantuan dalam
pengelolaan bisnis waralaba; menyediakan bantuan pemasaran terkait dengan waralaba; penyediaan bantuan bisnis untuk
pengoperasian waralaba; saran dan konsultasi bisnis terkait dengan waralaba; stan penjualan makanan ringan; toko
swalayan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070808
: 19/10/2021 10:54:57
:
: Muhammad Edwin Syahputra Lubis

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jalan Brigjen Katamso nomor 51 kecamatan Medan Maimun kelurahan Kampung
Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, 20158
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Metarix
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: abu abu gelap, hijau muda, hijau tua, dan hijau terang
: 5
: ===bahan-bahan insektisida untuk pemberantasan serangga yang merugikan; insektisida; insektisida untuk keperluan
pertanian; insektisida untuk keperluan rumah tangga; pencucian hewan [insektisida]; sediaan insektisida===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021070809
: 19/10/2021 10:57:49
:
: PT WAHANA GRAHA HIJAU

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tipar Cakung Kav. F5-7, RT 001 RW 009, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur,
DKI Jakarta Raya, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KIMAYA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 43
: ===Bar; Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara; Jasa hotel; Jasa hotel dan resor; Jasa hotel,
penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa klub malam; Jasa
penyediaan akomodasi hotel sementara; Jasa penyewaan gedung untuk tempat konser; Jasa restoran, bar, lounge koktail,
kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa vila; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan voucher kamar hotel baik secara
individu atau berkelompok; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafetaria;
Kantin; Kedai; Kedai kopi; Layanan hotel yang berupa program penghargaan insentif; Layanan pemesanan dan layanan

740

Halaman 304 dari 1251

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070810
: 19/10/2021 10:59:54
:
: Achmad Fuad Afdlol

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Wahid HAsyim IIIA/4, Kel. Tompokersan, Lumajang
, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, 67311
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FIKOFI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU TUA,HITAM
: 30
: ===Kopi Susu ; kopi rempah; produk-produk kopi; sediaan minuman kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: JID2021070811
: 19/10/2021 11:00:14
:
: PT. CEMERLANG NUSANTARA BERSAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Veteran Nomor 136, Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasarkliwon, Kota
Surakarta, Jawa Tengah, 57156
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: COLD 'N BREW
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 305 dari 1251

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: HITAM; PUTIH
: 43
: ===Kafe kopi; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Restoran; Tempat makan yang menghidangkan kudapan;
layanan kafe dan restoran; penyediaan makanan dan minuman===
: DID2021070812
: 19/10/2021 11:00:33
:
: Sumardi

540 Etiket

: Per Banjar wijaya Blok B53-02 RT : 004 RW : 007 Kelurahan : Cipete Kecamatan :
Pinang Kabupaten : Tangerang Provinsi : Banten Kode Pos : 15560, Kabupaten
Tangerang, Banten, 15560
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GVK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Krem dan Coklat
: 3
: ===Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim
kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyakminyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bintang terima 3; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Cairan bernutrisi
untuk bulu mata; Deterjen bayi; Fondation yang lembut; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Kapas yang
diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; Krim dan minyak untuk berjemur; Krim mata; Kuku buatan; Larutan pembersih
muka; Losion anti-penuaan; Losion menghapus make-up; Masker kecantikan untuk tangan; Masker perawatan [kaki]; Minyak
untuk mandi, garam untuk mandi; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik;
Pelembab dari susu; Pelet (Minyak); Pembersih kaca; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pemutih untuk digunakan
pada rambut; Pewarna untuk rambut, sampo; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil
mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan
atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan cairan
dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik untuk kebersihan
dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur
mikroorganisme tidak hidup; Sediaan mandi; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan
kamar mandi; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat dan pernis; Sediaan penghapus perekat; Sediaan toilet tidak
mengandung obat; Sediaan untuk membersihkan saluran pipa; Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan-sediaan
antibakteri untuk membersihkan kulit; Semir sepatu; Serum bibir; Tabir surya yang disemprot; Toner Pelembab Wajah; agen
pembilas pencuci piring; agen pembilas untuk cucian; agen pencuci untuk tekstil; air bunga jeruk [sulingan herbal]; air
lavender; air linen beraroma; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen];
ampelas; amplas untuk mengasah pensil gambar; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran
untuk penggunaan pribadi; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan pembersih
untuk keperluan rumah tangga; balm cukur; balm dan krim setelah bercukur; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk
keperluan medis; band abrasif; bantalan diresapi dengan sediaan melepas make-up; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pradibasahi atau diresapi; basis make-up dalam bentuk pasta; basma [pewarna kosmetik]; batu apung; batu apung untuk
penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik beraroma; batu tawas [astringen]; batu tripoli untuk dipoles; bedak
tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; bedak wajah longgar; body butter untuk keperluan kosmetik; body
lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bronzer kulit; bubuk bedak wangi
untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi dibasahi; bubuk gosok; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; busa cukur; busa mandi; busa
pembersih; busa pembersih kulit; busa untuk mandi berendam dan pancuran; cairan gerusan; cairan pembersih kering; cairan
pencuci; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid
rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat
tubuh untuk keperluan kosmetik; cologne setelah bercukur; cuci masker; dandan; dasar bedak untuk kulit; dasar untuk parfum
bunga; decalcomanias untuk kuku; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran
untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deterjen; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan
disinfektan; diamantine [abrasif]; eksfoliasi kulit; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur;
emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; esens kayu putih [minyak esensial]; esens perawatan kulit non-medis; esensi badian;
esensi mint [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [zat eterik]; face tonics klarifikasi
penyeimbang minyak; foundation cair; garam mandi beraroma; garam mandi tanpa obat; gel lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pijat, selain untuk keperluan
medis; gel pra-cukur; gel setelah bercukur; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk dipakai setelah bercukur;
gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; glitter kuku; gulungan abrasif; handuk pembersih kebersihan feminin; ionone
[wewangian]; kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk
dibersihkan; kayu wangi; kerucut pinus beraroma; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara,
blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; komposisi abrasif yang digunakan dalam pembuatan cat logam;
komposisi pelepas cat; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; korundum
[abrasif]; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik yang
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digunakan untuk kulit; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim
after-shave (non-obat); krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
aromaterapi; krim boot; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim kuku; krim kuku untuk
keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih
kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih kulit; krim pencukur; krim penghilang bulu; krim
pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim pra-cukur; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah; krim wangi;
krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu
dan garam; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lembar abrasif;
lembaran binatu untuk penghilang noda warna; lilin boot; lilin lantai; lilin mobil; lilin tanpa selip untuk lantai; lilin untuk lantai
parket; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion rambut; losion setelah bercukur;
losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh
dan wajah; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion cukur;
lotion dan krim tubuh beraroma; lotion gelombang-set; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik;
lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion stimulasi non-obat untuk
kulit; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion
untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion
untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dijual
dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; makeup untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; maskara;
masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion
kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan
perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan
kosmetik; masker pembersih mineral; masker pembersihan; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat
penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan pelarut, selain untuk digunakan
dalam proses pembuatan; memijat minyak dan lotion; mencuci soda, untuk membersihkan; minyak after-sun untuk keperluan
kosmetik; minyak almond; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak biji rosa canina untuk penggunaan
kosmetik; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial untuk
digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh
dan minyak pijat; minyak jenggot; minyak kasturi [wewangian]; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi
tanpa obat; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan
preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak
penyamakan matahari; minyak peppermint [wewangian]; minyak pijat; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak
terpentin untuk degreasing; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk
keperluan toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak wangi; minyak wangi
digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse perawatan kulit; mousses
[kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; obat kumur anti rongga,
bukan untuk keperluan medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; oil baths
untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; palet perona mata; parfum; parfum cair; parfum dan cologne; pasir abrasif;
pasir untuk sandblasting; pasta abrasif; pasta gigi cair; pasta gigi tanpa obat; pasta untuk tangkai pisau cukur; pasta wangi
untuk keperluan kosmetik; pati untuk keperluan binatu; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit
tubuh; pelembab kulit; pelembab tubuh; pelindung matahari (kosmetik); pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak
mengandung obat; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih jok; pembersih kulit; pembersih oven;
pembersih rem; pembersih saluran alkali dalam bentuk padat; pembersih saluran enzimatik; pembersih saluran kaustik;
pembersih sepatu (sediaan); pembersih vinil dan kulit serta lapisan pelindung; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir;
pemutih kuku; pemutih rambut; pena cat kuku; pencerah kulit; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi;
penetral bibir; penetral untuk pengeritingan permanen; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penghilang
cat kuku; peningkat bawah mata; penyegar nafas; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; peralatan mandi tanpa obat;
perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku palsu; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku
palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan
kosmetik; pewarna-pewarna rambut; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles dan krim untuk logam; preparat pelembab
[kosmetik]; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat
kuku; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat mulut dan gigi; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan
untuk merawat tangan dan kaki; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tubuh dan kulit;
produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk pembersih rumah tangga; produk
wewangian yaitu kolonye; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rumput laut untuk
digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batangan; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair
pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun cair
untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk
tangan, wajah dan tubuh; sabun cukur; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun
loofah; sabun mandi cair; sabun non-obat; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pelana; sabun
pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun tanpa air; sabun toilet; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit;
sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sachet untuk linen wangi; sahampoo untuk kendaraan; salep kulit pelembab [kosmetik];
sampo untuk bayi; sampo untuk rambut manusia; sarung tangan pengamplasan; sediaan untuk mengkilapkan buah; sediaan
abrasif; sediaan bercukur dan bercukur; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian
dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan cukur; sediaan gerusan; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa
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busa; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa tanpa
obat; sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan membersihkan dan mencuci
untuk keperluan rumah tangga; sediaan menghapus make-up; sediaan menghilangkan karat; sediaan pembersih jok mobil;
sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barangbarang perokok; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pencucian dan pemutihan; sediaan pengasahan; sediaan pengharum ruangan; sediaan pengupasan lilin; sediaan
penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit
[kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit yaitu
pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles,
masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan matahari dan sun block tanpa
obat; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perawatan, perawatan
dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan perbaikan kuku; sediaan pra-cukur dan
setelah-cukur; sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan tata
rias; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk mencuci buah dan
sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan,
termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan perawatan gigi;
self-tanning lotion [kosmetik]; semir boot; semir sepatu dan krim; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan kamar
beraroma; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan linen beraroma; semprotan mulut tanpa obat;
semprotan penyegar nafas; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran
pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serum
jenggot; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah tidak mengandung obat; shampo hewan peliharaan tidak
mengandung obat; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan
tanpa pengobatan]; silikon karbida [abrasif]; stik untuk menyebarkan aroma; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip abrasif; strip
lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab setelah bercukur; tabir surya
tahan air; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; texturizers kulit; tips kuku; tisu bayi diresapi
dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan untuk hewan
peliharaan; tisu kacamata diresapi dengan pembersih; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik;
toner untuk wajah tidak mengandung obat; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; topeng kulit kepala; transfer
tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan
kosmetik; warna menjalankan lembar cucian pencegahan; wewangian alami; wewangian dan wewangian; wewangian, minyak
atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian,
wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021070813
: 19/10/2021 11:03:30
:
: PT WAHANA GRAHA HIJAU

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tipar Cakung Kav. F5-7, RT 001 RW 009, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur,
DKI Jakarta Raya, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NIKHILA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 43
: ===Bar; Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara; Jasa hotel; Jasa hotel dan resor; Jasa hotel,

740

penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa klub malam; Jasa
penyediaan akomodasi hotel sementara; Jasa penyewaan gedung untuk tempat konser; Jasa restoran, bar, lounge koktail,
kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa vila; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan voucher kamar hotel baik secara
individu atau berkelompok; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafetaria;
Kantin; Kedai; Kedai kopi; Layanan hotel yang berupa program penghargaan insentif; Layanan pemesanan dan layanan
reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan perhotelan (hospitality); Layanan perhotelan (hospitality)
[akomodasi dan makanan dan minuman]; Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi; Pemesanan
dan penyewaan ruang rapat (meeting); Penilaian akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi hotel; Perhotelan; Restoran;
Restoran Prasmanan; bar dan layanan katering; hotel yang diperpanjang tinggal; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan
bar; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi hotel; jasa agen perjalanan untuk pemesanan dan membuat pemesanan
akomodasi dan hotel; jasa biro akomodasi; jasa hotel khusus yang diberikan sebagai bagian dari suatu program untuk tamu
hotel yang sering berkunjung; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa konsultasi
di bidang perhotelan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa restoran; kafe; layanan
agen untuk pemesanan akomodasi hotel; layanan akomodasi hotel; layanan akomodasi perhotelan; layanan biro akomodasi
[perantara pemesanan untuk hotel, rumah kos atau sejenisnya]; layanan hotel; layanan hotel dan motel; layanan hotel untuk
pelanggan pilihan; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, motel dan resor; layanan hotel, motel, dan rumah kos;
layanan informasi hotel; layanan lounge hotel; layanan motel; layanan pariwisata medis menjadi pemesanan atau pemesanan
hotel atau akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel,
restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan kamar hotel; layanan pemesanan kamar hotel secara online; layanan
pemesanan untuk akomodasi hotel untuk orang lain; layanan pemesanan untuk hotel; layanan reservasi hotel dan restoran;
layanan reservasi hotel disediakan melalui Internet; layanan rumah kos; lounge; memberikan informasi online terkait
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pemesanan hotel; memberikan informasi yang berkaitan dengan hotel; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel;
membuat reservasi hotel untuk orang lain; mengatur akomodasi hotel; menyediakan akomodasi di hotel dan motel;
menyediakan akomodasi hotel; menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah kos; menyediakan fasilitas
pameran di hotel; menyediakan fasilitas perkemahan; menyediakan pemesanan kamar dan layanan pemesanan hotel;
menyewakan ruang serba guna di hotel-hotel untuk mengadakan seminar; pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi
sementara dan tempat restoran; pemesanan hotel; pemesanan kamar hotel untuk wisatawan; pemesanan reservasi hotel dan
restoran untuk pihak lain; penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang
yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan informasi hotel; penyediaan informasi secara pribadi mengenai
hotel melalui Internet; penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort dan akomodasi sementara; penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi
sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan pembuatan reservasi kamar hotel
dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan reservasi
kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan
reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel melalui jaringan
komputer dan jaringan informasi global; penyediaan ulasan online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan
ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan komputer dan
jaringan informasi global; penyewaan akomodasi sementara di rumah liburan dan apartemen; penyewaan akomodasi
sementara di vila dan bungalow; penyewaan furnitur untuk hotel; penyewaan handuk untuk hotel; reservasi akomodasi hotel;
reservasi akomodasi hotel dan makanan; reservasi akomodasi sementara di hotel dan rumah kos; reservasi dan pemesanan
akomodasi hotel, resor dan motel; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara; rumah makan; rumah peristirahatan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070814
: 19/10/2021 11:07:21
:
: Luspa Martiningtiyas

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Palapa IV Blok F No.3 Br./Ling. Taman Sari, Kel. Sesetan, Kota Denpasar, Bali,
80223
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bali Fine Craft
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau (#355b08) dengan warna dasar putih (#ffffff)
: 24
: ===Barang untuk digunakan sehari-hari, yaitu, saputangan tekstil; Kain Batik; Kain linen; Kain sutra; Kain tekstil; Taplak meja;
Taplak meja panjang; Tekstil dan barang tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain; bed cover; belacu; beludru; hiasan [kain];
jersey [kain]; kain; kain benang rami; kain benang serat regenerasi; kain benang wol; kain blacu; kain campuran katun sutra;
kain campuran rami-sutra; kain campuran rami-wol; kain dasar campuran kapas; kain dasar campuran sutra; kain dasar
campuran wol; kain drill; kain ecoprint; kain goni; kain kaos untuk pakaian; kain katun; kain krep; kain linen; kain pashmina;
kain rajutan; kain rajutan dari benang katun; kain rajutan dari benang sutra; kain rajutan dari benang wol; kain rami; kain rami
benar; kain rayon; kain sarung; kain satin; kain selendang; kain serat organik, selain untuk isolasi; kain shibori; kain sutera;
kain sutra pintal; kain sutra pintal tangan; kain sutra-wol campuran; kain tekstil tenun atau bukan tenunan; kain tenun; kain
tule; kain wol; kain*; lapisan [tekstil]; sarung bantal; sarung guling; satin; sutra [kain]; tekstil; tirai===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070815
: 19/10/2021 11:08:31
:
: PT WINGS SURYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kalisosok Kidul No. 02, Kel. Krembangan Selatan, Kec. Krembangan, Kota
Surabaya, Prov. Jawa Timur, Indonesia, Jawa Timur
: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MILKJUS ICE BLEND
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Biru, Putih
: 29
: ===Krim kocok; Krim susu; Makanan pencuci mulut yoghurt selain es krim, es susu dan yoghurt beku; Minuman berbahan
dasar susu beraroma; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa
vanila; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman
susu cair; Minuman susu terdiri dari buah-buahan; Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk susu, minuman susu
(didominasi susu), minuman susu mengandung buah; Minuman yogurt; Minuman yogurt yang dicampur biji-bijian; Minumanminuman susu beraneka rasa; Produk Susu Bubuk; Sediaan-sediaan krim yang mengandung susu dan buah-buahan; Susu

740
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UHT; Susu berbentuk jel, susu dengan rasa dan susu kocok; Susu cair dalam kemasan; Susu dan produk susu, termasuk
minuman berbahan dasar susu, susu UHT, susu bubuk, dan produk susu yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin
dan/atau mineral; Susu kedelai; Susu kental manis; Susu kocok; Susu yang mengandung rasa; Yoghurt berbentuk jelly
setengah padat terbuat dari susu yang diinkubasi; agar-agar*; bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein,
mineral dan vitamin untuk membuat protein yang dikocok (protein shakes); bubuk susu; jeli buah; jeli, selai, saus buahbuahan; minuman asam laktosa (produk buah, bukan susu); minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu
dengan kandungan buah-buahan; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan jus buah; minuman berbahan dasar
susu dengan toping : boba, pearl, jelly; minuman susu dengan rasa kopi; minuman susu yang mengandung rasa; minuman
yang terutama terdiri dari susu; minyak goreng; produk susu; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu; sediaan bubuk
untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu; susu; susu evaporasi; susu kedelai menjadi bahan pengganti susu;
susu lanjutan untuk anak kecil; susu rendah lemak; susu sapi; susu segar; susu skim; susu, keju, mentega, yoghurt, dan
produk susu lainnya===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070816
: 19/10/2021 11:08:46
:
: CV. Berkah Bersaudara Abadi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Granit Kumala 5 / 47 KBD. RT. 005, RW. 015, Kel. Petiken, Kec. Driyorejo,
Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61177
: Stefanus Kurniawan Darmadji S.H.,
: Ruko Mangga Dua, Blok B2 No. 7, Jl. Jagir Wonokromo 100, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FRATERNITE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH, ABU-ABU
: 20
: ===Dasar kasur; Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan bantalan; bantal guling; bantal kasur; guling; kasur; kasur
berkemah; kasur busa; kasur busa memori; kasur dacron; kasur futon; kasur jerami; kasur lipat; kasur pegas; kasur perlatex;
kasur tiup; kasur toppers; kasur udara; kasur yang terbuat dari kayu fleksibel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021070817
: 19/10/2021 11:09:08
:
: NICHOLAS HUGO YUSMAN

540 Etiket

: JL. KLYSUDARSO LK VIII-B NO.4, KEL. GLUGUR KOTA KEC. MEDAN BARAT,
Kota Medan, Sumatera Utara
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HUGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM dan PUTIH
: 20
: ===Dekorasi permukaan, bukan dari logam, produk jadi yang terbuat dari kertas cetak dan imprenasi atau foil plastik untuk
digunakan dalam konstruksi perabotan, desain interior, konstruksi kendaraan, dan bidang terkait; Furniture untuk rumah,
kantor, dan taman; Keperluan kantor [perabot]; Kereta makanan (perabot); Kursi perabot kantor; Lis tutup tepi, profil, kerei
gulung untuk perabotan, bukan dari logam dan bukan dari tekstil; Meja [Perabotan]; Meja cuci muka (perabot rumah tangga);
Meja modular [perabot]; Pembuat perabot kayu; Penyekat perabot dari kayu; Perabot rumah tangga yang berbahan
aluminium; Perabot sekolah; Perabotan luar ruangan; Perabotan plastik untuk taman; Perabotan rumah, bagian untuk
perabotan, bingkai, khususnya kayu dan bahan penggantinya, atau plastik; Perlengkapan perabot bukan dari logam; Pintu
untuk perabot; Rak meja [perabot]; Rak-rak untuk perabot; Roda perabot bukan dari loga; Sandaran tangan [Perabotan];
bangku gergaji [perabot]; bangku wakil [furniture]; bangku wakil [perabot] dari logam; bangku wakil [perabot], bukan dari
logam; batang gorden; cabinet [perabot]; cermin [perabot]; display tempat pembelian [perabot]; furniture / perabot rumah
tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; futon [perabot]; gantungan handuk [furniture]; gerbang
anjing dari logam [perabot]; gerbong makan malam [furniture]; gerobak menara logam beroda yang khusus disesuaikan untuk
komputer [perabot]; gerobak untuk komputer [perabot]; kaca bingkai; kotak alat, bukan dari logam [perabot]; kursi [perabot];
kurung, bukan dari logam, untuk perabotan; laci kabinet di bawah wastafel untuk instalasi kamar mandi [perabot]; layar terbuat
dari pengganti buluh atau buluh [furniture]; lemari [perabot]; lemari indeks [furniture]; lemari komputer [perabot]; meja lipat;
meja pajangan [perabot]; meja rias [perabot]; partisi kantor berdiri bebas [perabot]; partisi kantor bergerak [furniture]; patio
furniture dari kayu; patio furniture dari logam; patio furniture dari plastik; pelindung bumper untuk perabotan; perabot dapur
yang dibuat khusus; perabot komputer; perabot pantai; perabot rak bagasi; perabot rumah tangga; perabot sekolah; perabotperabot rumah dari kayu, gabus, rumput, buluh rotan, tanduk, tulang, gading, baleln, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah
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liat, magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik; perabotan; perabotan dapur; perabotan kantor; peti alat,
bukan dari logam [perabot]; potongan tepi kayu atau plastik untuk penggunaan dengan perabotan; rak [perabot]; rak anggur
[perabot]; rak anggur [perabot] bukan dari logam; rak anggur [perabot] dari logam; rak kayu [perabot]; rak kertas [perabot]; rak
konsinyasi [perabot]; rak logam [perabot]; rak modular [perabot]; rak pakaian [perabot]; rak perabot untuk penyimpanan cd; rak
sepatu; rol gorden; sandaran kepala [perabot]; tarikan batu untuk lemari, laci dan perabot; tarikan keramik untuk lemari, laci
dan perabot; tepi plastik untuk perabotan; tirai (perabot); tirai jendela dalam ruangan [perabot]; trestles [perabot]; troli
[perabot]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021070818
: 19/10/2021 11:09:50
:
: PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Naripan No. 12-14, Kota Bandung, Jawa Barat, 40111
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: bjb call + logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih, dan Kuning
: 36
: ===Layanan bank yang disediakan untuk pembayaran tagihan melalui telepon; jasa keuangan disediakan melalui telepon;
jasa perbankan melalui telepon; layanan kartu kredit telepon; memberikan informasi akun investasi melalui telepon;
memberikan informasi rekening bank melalui telepon===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070819
: 19/10/2021 11:11:03
:
: nonot yuliantoro

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: villa melati mas blok U4/24 RT057 RW008 kel. jelupang kec. serpong utara, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15323
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: upper deck galley
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 29
: ===Makanan penutup terbuat dari buah; keju; makanan penutup berbahan dasar buah; makanan utama yang sebagian besar
terdiri dari daging; makanan utama yang sebagian besar terdiri dari sayuran; makanan utama yang sebagian besar terdiri dari
unggas; minuman susu dengan rasa cokelat; minuman susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa teh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070820
: 19/10/2021 11:13:29
:
: EKO HARTANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KRUKUT PASAR NO. 34, RT. 010 RW. 002, KEL. KRUKUT, KEC. TAMAN SARI,
JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RC100 + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, BIRU, PUTIH
: 1
: ===Aditif kimia untuk sistem pendingin kendaraan; Air Radiator; Kimia untuk pembersih; bahan kimia Pembersih ruang bakar
pada mesin kendaraan (Carbon Clean); cairan kimia pembersih, mencegah dan menghentikan kebocoran radiator; cairan
kimia pencegah karatan; cairan kimia untuk pembersih karburator; minyak rem===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070821
: 19/10/2021 11:18:09
:
: HENDY SAPUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GADING GRIYA LESTARI BLOK H-1/50 RT. 001 / 009 SUKAPURA, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EMKARATE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING; HIJAU; PUTIH; HITAM
: 4
: ===Minyak kompresor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070822
: 19/10/2021 11:22:04
:
: TSANG LIN INDUSTRIES CORPORATION

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.20, Industry Chu,
35 Rd., Taichung City,
Taiwan, R.O.C.
: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FUNNY HIPPO ABC + Lukisan
: FUNNY HIPPO ABC + Lukisan : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Merah muda, Ungu, Kuning, Oranye, Abu-abu, Coklat, Merah, Hitam dan Putih.
: 32, 29, 30
: ===Minuman berbahan dasar buah beku; Minuman rasa buah; Minuman sari sayuran; Sorbet [minuman]; air berperasa yang
dibotolkan; jus buah; jus buah campuran; konsentrat buah untuk membuat minuman; konsentrat sayur untuk membuat
minuman; minuman air perasan buah dan jus buah; minuman buah; minuman jeli herbal, bukan untuk keperluan medis;
minuman jus buah tanpa-alkohol; smoothie===
===Jeli; Minuman yoghurt; Yoghurt; agar-agar*; buah-buahan, kaleng; jeli buah; jeli untuk makanan; keju; minuman asam
laktat; pektin untuk keperluan kuliner; sarang burung yang bisa dimakan; selai===
===Sediaan sereal; Tablet hisap (tidak mengandung obat); biskuit malt; biskuit-biskuit; es muncul; fondants [gula-gula]; jeli
buah [gula-gula]; karamel [permen]; kukis (kue kering); makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbasis
sereal; pastilles [gula-gula]; permen; permen buah jelly; permen mint untuk menyegarkan nafas; puding; puding beras; sereal
bar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070823
: 19/10/2021 11:22:11
:
: HENDY SAPUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GADING GRIYA LESTARI BLOK H-1/50 RT. 001 / 009 SUKAPURA, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUNISO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH; BIRU; KUNING
: 4
: ===Minyak kompresor===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021070824
: 19/10/2021 11:25:01
:
: PT. POLLA HOME TEKNOLOGI INDONESIA

540 Etiket

: JL. DAAN MOGOT KM 21 RUKO ARCADIA BLOK G15 NO.16, Kota Tangerang,
Banten, 15122
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021070825
: 19/10/2021 11:25:15
:
: PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Naripan No. 12-14, Kota Bandung, Jawa Barat, 40111
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: bjb call + logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih, dan Kuning
: 38
: ===Jasa pengiriman informasi melalui telepon; layanan komunikasi telepon disediakan untuk hotline dan pusat panggilan;
layanan penyelesaian panggilan telepon untuk pelanggan bantuan direktori; layanan telekomunikasi yang menyediakan akses
ke informasi tentang produk keuangan, informasi, layanan dan transaksi keuangan; telekomunikasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Merek Kata
: ES
: Tidak Ada Terjemahan
: Huruf E san S, dimana huruf E ada garis yang terputus pada bagian tegak lurus dan huruf S dibagian atasnya yang
dihilangkan. Warna huruf ES adalah hitam.
: 11
: ===Pelembab (humidifiers) elektrik untuk keperluan rumah tangga; Peralatan humidifikasi untuk
digunakan dengan peralatan pendingin udara; alat memasak untuk menggoreng dengan minyak; alat pengering rambut untuk
keperluan industri; alat penggoreng tanpa minyak (air fryers); humidifier; humidifier untuk alat musik; humidifier untuk
keperluan rumah tangga; humidifier, listrik; mesin pengering rambut untuk penggunaan salon kecantikan; panci penggorengan
listrik; penanak nasi; penanak nasi listrik; pengering rambut; pengering rambut listrik; pengering rambut listrik genggam;
pengering rambut untuk digunakan di salon kecantikan; pengering rambut untuk keperluan rumah tangga; penggorengan
dalam, listrik; penggorengan elektrik; penggorengan memasak listrik===

: DID2021070826
: 19/10/2021 11:26:30
:
: Meilina Sari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Borobudur II No. 25, Cibeureum, Cimahi Selatan
, Kota Cimahi, Jawa Barat, 40535
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Rahadatul
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Deep Grey
: 25
: ===pakaian===

740

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021070827
: 19/10/2021 11:28:31
:
: LIJUAN FU

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: NAVAPARK CLUSTER LANCEWOOD BLOK A 16 NO.12 KEL.SAMPORA
KEC.CISAUK. KAB.TANGERANG, Kabupaten Tangerang, Banten, 15345
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MINIGREEN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye
: 35
: ===DEPARTMENT STORE; Distributor; Distributor grosir yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa agen penjualan
untuk kosmetik; Jasa eceran atau grosiran untuk sabun dan deterjen, dan sabun badan; Jasa grosir; Jasa grosir di bidang
kosmetik; Jasa grosir online; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya,
yaitu, mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula
darah; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, selimut elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk
keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi;
Jasa layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online;
Jasa penjualan; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan
grosir untuk alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa penjualan eceran
secara online; Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bantalan
pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis, alat
untuk pembilasan organ; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa
ritel dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau
karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris
untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan
kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan
pengikat-pengikat pendukung; Jasa ritel yang berkaitan dengan penjualan pasta gigi, obat kumur oral, obat kumur, semprotan
penyegar nafas, strip pemutih, pasta gigi, obat kumur, strip perawatan oral mengandung obat, produk perawatan mulut
mengandung obat, produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat, sediaan perawatan mulut mengandung
obat, obat-obatan untuk keperluan gigi, obat kumur gigi, semprotan mulut mengandung obat, pasta gigi obat, bahan untuk
menambal gigi, lilin gigi, sikat gigi (manual dan listrik), benang pembersih gigi, sikat gigi dan benang interdental; Jasa sales
dan promosi untuk pihak ketiga atas perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Jasa toko; Jasa toko
retail yang menjual kosmetik; Layanan agen penjualan yang menampilkan tusuk gigi; Layanan eceran atau grosir untuk
kosmetik dan alat kesehatan; Layanan grosir; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan penjualan ritel
yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan ritel dan grosir untuk bagian, perlengkapan dan aksesoris
untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan
kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan pengikat pendukung, termasuk
layanan ritel dan grosir online yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas
di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko ritel di bidang suplemen
makanan kesehatan untuk digunakan sebagai suplemen diet (dietary supplements); Layanan toko ritel secara on-line yang
menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan
perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang
menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan toko
ritel yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan
toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun
kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko serba ada dan ritel; Layanan yang
berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; MINI MARKET; Outlet
toko ritel yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk
melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; PASAR SWALAYAN; Penjualan barang pribadi eceran atau grosir;
Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana
pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai
barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi,
deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan
makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas
kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat
pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat
kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu,
linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan
benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet,
tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas
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perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan ritel dan penjualan
secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit,
pakaian, alas kaki, penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang
terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penyedia jasa pemesanan secara daring dalam bidang berbagai macam berkaitan
untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Pusat belanja melalui internet; Ritel online;
Toko Optik; Toko eceran yang menjual produk susu; Toko jamu (herbal); Toko perabotan; Toko serba ada; Toko yang menjual
kosmetik; jasa marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi komersial secara online; jasa
pembelanjaan melalui internet; jasa penjualan obat-obatan; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online
(internet).; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa ritel; jasa ritel supermarket dan toko serba ada
(departmental store); jasa toko serba ada retail secara online; jasa toko untuk penjualan alat make up; jasa-jasa toko ritel
terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit
dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga;
layanan agen impor; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik, perlengkapan
mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan eceran atau grosir untuk pasta gigi; layanan grosir yang berkaitan dengan alat
kecantikan untuk manusia; layanan manajemen hubungan pelanggan; layanan pemesanan online; layanan ritel dan grosir
untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi,
wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan
pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan
perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu
mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk
hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray,
pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter
hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan
kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi
mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung
matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet,
linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan
minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel disediakan oleh hypermarket; layanan ritel online;
layanan ritel untuk kacamata; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan
dan minuman; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan medis; layanan toko
ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang menampilkan suplemen
makanan; layanan waralaba dan ritel; minimarket; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang
dan jasa; perdagangan barang; promosi secara daring (online); toko; toko alat kesehatan; toko eceran; toko grosir; toko online;
toko-toko===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
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Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021070828
: 19/10/2021 11:29:34
:
: PT. VISI BERSAMA INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Teratai Griya Asri, Jl. Melati Putih 12 Blok D3 No. 3, Kelurahan Legok,
Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, 15820
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VIBERO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu, putih
: 42
: ===Desain karakter animasi; Desain karakter game; Desain permainan (game); Jasa Perancangan (Desain); Layanan desain
dan pembuatan situs web; Layanan desain iklan; desain Pencahayaan; desain alas kaki; desain animasi; desain arsitektur;
desain busana; desain dan pengembangan produk; desain dekorasi interior; desain grafis; desain grafis brosur iklan; desain
grafis dari bahan promosi; desain grafis dari bahan publikasi; desain grafis dari iklan internet; desain grafis dari logo iklan;
desain grafis dari masalah periklanan; desain grafis komputer; desain ilustrasi grafis; desain industri; desain industri
berbantuan komputer; desain industri dan seni grafis; desain interior dan eksterior bangunan; desain karya seni; desain
kemasan; desain mainan; desain merek; desain pakaian; desain perangkat keras komputer; desain perangkat lunak komputer;
desain produk; desain seni grafis; desain seni komersial; desain teknik berbantuan komputer; desain visual; disain furnitur;
jasa desain dan perencanaan konstruksi dan konsultasi yang berkaitan dengannya; jasa desain grafis untuk membuat elemen
grafis dari logo; jasa desain grafis untuk membuat elemen grafis dari logo perusahaan; jasa desain grafis untuk membuat tur
virtual real estate untuk dijual; jasa desain multimedia; jasa desain untuk pengemasan; jasa teknik konstruksi [desain
konstruksi]; konsultasi di bidang arsitektur dan penyusunan konstruksi; konsultasi di bidang penyusunan konstruksi; konsultasi
perancangan arsitektur dan konstruksi; penelitian yang berkaitan dengan konstruksi bangunan atau perencanaan kota;
perencanaan dan desain dapur; perencanaan dan desain tempat ritel; perencanaan konstruksi; studi proyek teknis di bidang
konstruksi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021070829
: 19/10/2021 11:29:48
:
: Fajar Stevano Artha

540 Etiket

: Perum Pondok Pinang B-2/3, RT 002 RW 005, Jethak II, Kelurahan Sidokarto,
Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
55264, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55264
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INDOCOCO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKELAT & HIJAU
: 1
: ===Additif untuk bahan bakar motor; Aditif kimia untuk sistem pendingin kendaraan; Agen-agen, reagen-reagen kimia, bahanbahan pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimia, dan sediaan-sediaan biological
untuk untuk ilmu pengetahuan dan penelitian dibidang rangkaian-rangkaian berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas
matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostik, penelitian diagnostic, penelitian klinis, pengembangan obat-obatan,
pharmasi, penelitian laboratorium, penelitian ilmiah, penelitian obat-obatan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi dan
metagenomik, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, dan pemeriksaan genetika, bukan untuk tujuan medis atau
kedokteran hewan; Aspal anti karat (bahan kimia); Bahan bakar aditif; Bahan kimia untuk digunakan dalam industri dan akan
secara khusus mencakup cairan khusus silikon untuk digunakan dalam berbagai aplikasi/penerapan, seperti bahan tambahan
untuk digunakan dalam getah pohon karet/lateks, zat pelepasan jamur (mold) dan zat pengendali busa; Bahan kimia untuk
keperluan industri, yaitu, komposisi berbasis pelarut untuk melarutkan dan memisahkan hidrokarbon, hidrogen sulfida, gas
yang mudah terbakar, arang, oligomer, dan sejenisnya, atau kombinasi daripadanya.; Bahan kimia yang digunakan dalam
industri dan ilmu pengetahuan termasuk dirgantara (aerospace), pertanian, otomotif & truk, batu bata & ubin, semen,
konstruksi, tempat pembakaran (tanur) kering, makanan & minuman, pengeboran ladang minyak, kelautan, militer,
penggilingan (mills), pertambangan, produksi ladang minyak, petrokimia, injeksi plastik, pulp & kertas, rel, kilang, residensial,
baja, gula, utilitas/pembangkit listrik, pemeliharaan katup, pengolahan air limbah dan sumur air; Cairan anti-karat; Desikan
(untuk desikasi digunakan pada barang kemasan dan kontainer barang kemasan); Hasil-hasil kimia digunakan untuk
pertanian, kehutanan, perkebunan buah-buahan, perkebunan bunga-bunga, pada khususnya pupuk-pupuk daun-daunan,
pupuk-pupuk akar tanaman, bahan-bahan stimulasi bio, sediaan-sediaan untuk memperbaiki (korektor) tanah dan/atau air,
sediaan-sediaan untuk meningkatkan kesehatan tanaman, termasuk atas dasar bahan-bahan mentah organik; Komposisi
polimer yang digunakan dalam penerapan industri dan dalam industri barang-barang komersial dan industrial; Paraksilena;
Preparat kimia seperti cairan atau pasta untuk semen kedap air, pengerjaan bangunan dan bahan bangunan (tidak termasuk
minyak dan cat); Produk-produk pertanian yang mendorong pemanfaatan gizi, nitrogen, fosfor, dan peningkatan potassium,
kesehatan tumbuhan, pertumbuhan dan hasil panen, terutama akar, kanopi dan pertumbuhan produk yang dapat dipanen,
yaitu perbaikan tanah yang berbasis bakteri dan ragi untuk meningkatkan kesehatan dan nutrisi tanah yang diambil oleh akar
tumbuhan yang menghasilkan vitalitas dan hasil tumbuhan yang lebih baik; Pupuk dan sediaan pupuk, termasuk pupuk untuk
disebarkan melalui udara, pupuk cair, pengaya mulsa, pakan kebun, pupuk tanah, pupuk anorganik dan pupuk tanah; Reagenreagen kimia, enzim-enzim dan nucleotide untuk asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide lain daripada untuk ilmu
kedokteran atau ilmu kedokteran hewan; Zat pencegah karat untuk menghilangkan bunyi derit dan pelumas serbaguna; aditif
deterjen untuk bahan bakar; aditif kimia untuk bahan bakar; aditif kimia untuk bahan bakar di alam penguat oktan; aditif kimia
untuk bahan bakar diesel; aditif kimia untuk bahan bakar mesin pembakaran internal; aditif kimia untuk bahan bakar motor;
aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan inhibitor korosi untuk digunakan dalam bahan bakar; aditif kimia untuk
pembersih sistem injeksi bahan bakar; aditif kimia untuk pengolahan bahan bakar; aditif, bahan kimia, hingga bahan bakar
motor; adsorben kimia untuk menghilangkan kotoran dari bahan bakar; antibeku untuk radiator kendaraan; antibeku untuk
sistem pendingin kendaraan; arabitol; arang aktif; arang binatang; arang darah; arang tulang; arang untuk digunakan sebagai
kondisioner tanah (media tanaman); arang untuk keperluan hortikultura (media tanaman); asam alfa-ketoglutarat; asam
ketoglutarat; bahan kimia Pembersih ruang bakar pada mesin kendaraan (Carbon Clean); bahan kimia hortikultura, kecuali
fungisida, herbisida, insektisida, dan parasitisida; bahan kimia pertanian, kecuali fungisida, herbisida, insektisida, dan
parasitisida; bahan kimia tambahan untuk bahan bakar petrol, gasolin dan motor; bahan kimia untuk bahan bakar untuk
reaktor nuklir; bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan, kecuali fungisida, herbisida, insektisida dan parasitisida; bahan
kimia untuk digunakan dalam manufaktur, khususnya sediaan kosmetik dan toilet, sediaan penyegar udara dan penghilang
bau, sediaan perawatan mulut, produk pembersih rumah tangga, pewangi dan desinfektan; bahan kimia untuk digunakan
dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan, kecuali fungisida, herbisida, insektisida dan parasitisida; bubuk darah [pupuk];
busa kimia pemadam kebakaran; cairan kimia pencegah karatan; cairan pendingin untuk pendingin udara; campuran
pengemulsi dan hidrokoloid, campuran pengemulsi dan enzim, campuran penstabil, getah, getah rhamsan, getah welan, getah
gum, getah kacang locust, getah diutan, getah gellan, getah xanthan, alginat, karaginan untuk digunakan dalam industri;
cycloparaffin; darah tali pusat untuk tujuan ilmiah; darah tali pusat untuk tujuan penelitian; darah tali pusat, selain untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; dempul untuk digunakan dalam industri dirgantara; disakarida; enzim untuk
digunakan dalam industri industri makanan hewan peliharaan; garam abu; garam amoniak; garam amonium; garam anorganik
untuk keperluan industri; garam batu untuk menghilangkan es; garam beryodium; garam besi; garam cair untuk
menghilangkan es; garam dari logam tanah jarang; garam emas; garam kalsium; garam kasar; garam kompleks; garam krom;
garam kromik; garam magnesium; garam merkuri; garam nikel; garam untuk menetralisir bahan kimia untuk rumput atau
tanaman; getter [zat aktif secara kimia]; iso-parafin; isoparafin; karbon ( zat arang ); kertas foto yang peka secara kimia; kimia
pembersih sistem bahan bakar otomotif; kit uji laboratorium yang terdiri dari reaktan dan tes untuk pengujian keberadaan
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antigen dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; kit-kit reagen yang terdiri terutama
nukleotida, reagen-reagen, substrat-substrat enzim, buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia atau sediaan-sediaan biologikal
untuk untuk ilmu pengetahuan dan penelitian termasuk dibidang rangkaian-rangkaian berbagai macam asam (acid) yang
terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostik, penelitian diagnostic, penelitian klinis, pengembangan obatobatan, pharmasi, penelitian laboratorium, penelitian ilmiah, penelitian obat-obatan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi dan
metagenomik, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, pengujian genetika dan genetika , bukan untuk tujuan
medis atau kedokteran hewan; komposisi kimia untuk bahan mudah terbakar yang tahan api, termasuk kayu; komposisi
pemadam api dan pencegahan kebakaran; komposisi pencegahan kebakaran; kondisioner bahan bakar bensin berbasis asam
lemak; kondisioner bahan bakar diesel berbasis asam lemak; kuarsa sintetis untuk serat optik; lem dari getah arab, selain
untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; logam tanah jarang; media-media penumbuhan yang terdiri atas tanah-tanah
dalam pot, kompos-kompos, kelapa, lumut-lumut tanah gemuk dan / atau wol mineral, wol karang yang dimaksudkan untuk
pertanian perkebunan dan kehutanan; mikroorganisme alami yang digunakan dalam pemeliharaan kolam; monosakarida; nparaffin; normal paraffin; oligosakarida; paduan logam tanah jarang; pendingin udara; pendingin untuk mesin kendaraan;
peningkat octane dan cetana, penghemat bahan bakar (berbentuk pil); penyerap kimia untuk menghilangkan kotoran dari
bahan bakar; perekat untuk kendaraan bermotor; plasticizer digunakan untuk pembuatan barang plastik; polimer dan
komposisi polimer yang digunakan untuk industri barang komersial dan industri; polimer yang digunakan untuk industri barang
komersial, industri dan domestik; polisakarida; polisakarida untuk digunakan dalam industri bahan makanan; polisakarida yang
digunakan dalam bahan makanan; polisakarida yang digunakan dalam fermentasi, penyedap, pengawet dan pengikatan;
preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan industri; pulp serat kulit pohon; pupuk majemuk yang dikonversi
secara kimia; sakarida; sakarin; sediaan bahan kimia pelapis dinding, lantai dan langit-langit yang digunakan untuk
pencegahan kebakaran di bangunan; sediaan kimia anti-hujan untuk diterapkan pada kaca depan kendaraan; sediaan kimia
untuk menghemat bahan bakar; sediaan kimia untuk menghilangkan karat; sediaan kimia untuk menghilangkan perekat, pita
perekat, cat, pernis, spidol dan tinta, cat, cat semprot, grafiti, sealant, dan noda dari makanan, minuman dan hewan
peliharaan; sediaan kimia untuk menjaga kesegaran pada proses pemotongan bunga; sediaan kimia untuk menjaga
kesegaran pada proses pemotongan pohon Natal; sediaan kimia untuk perawatan mesin dan aditif untuk bahan bakar bensin
dan solar; sediaan kimiawi untuk penyebaran minyak; sediaan pembakaran [bahan kimia tambahan untuk bahan bakar motor];
sediaan untuk penghematan batubara; serat buah yang mengandung pektin untuk industri kimia dan makanan; serat buah
yang mengandung pektin untuk keperluan industri; serat jeruk untuk industri kimia dan makanan; serat jeruk untuk keperluan
industri; serat jeruk untuk keperluan industri (bahan kimia); serat tanaman untuk industri kimia dan makanan; serat tanaman
untuk keperluan industri; serat tanaman untuk keperluan industri kimia; strip uji yang diolah secara kimia untuk kalibrasi
sediaan kimia laboratorium; strip uji yang dirawat secara kimia, selain untuk keperluan medis; tanah jarang; tetrasakarida;
trisakarida; udara cair; zat antara kimia untuk digunakan dalam pembuatan bahan kimia pertanian; zat anti ketukan untuk
mesin pembakaran internal; zat anti-ketukan untuk mesin pembakaran internal; zat arang untuk penyaring===
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Alamat Pemohon

: DID2021070830
: 19/10/2021 11:31:01
:
: EKO HARTANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KRUKUT PASAR NO. 34, RT. 010 RW. 002, KEL. KRUKUT, KEC. TAMAN SARI,
JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OTOBEZ + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH, HITAM
: 1
: ===Aditif kimia untuk sistem pendingin kendaraan; Air Radiator; Kimia untuk pembersih; bahan kimia Pembersih ruang bakar
pada mesin kendaraan (Carbon Clean); cairan kimia pembersih, mencegah dan menghentikan kebocoran radiator; cairan
kimia pencegah karatan; cairan kimia untuk pembersih karburator; minyak rem===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070831
: 19/10/2021 11:32:22
:
: QOMARUDDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Desa Wadeng RT. 004 RW. 001, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Jawa
Timur, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61153
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TFG SP 36
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: HITAM, PUTIH, KUNING MAS

740

540 Etiket

Halaman 317 dari 1251

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 1
: ===Pupuk untuk keperluan pertanian; pupuk anorganik; pupuk organik===
: DID2021070832
: 19/10/2021 11:35:02
:
: Vera Siskawati

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp Borneo Paradiso Cluster Rosewood Blok D-18 Rt.060 Rw.000 Kel. Sepinggan
Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VEBYS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold (Emas)
: 5
: ===Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman pelangsing; Minuman suplemen untuk memelihara
dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan
yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; Sediaan-sediaan untuk
perawatan kesehatan, suplemen kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan
kesehatan; Serbuk untuk suplement diet; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture;
Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik,
suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen
gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau sachet; Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplemen untuk sendi dan
tulang (untuk keperluan medis); Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat
Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak
kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk
keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan,
sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu,
vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak
ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; antioksidan
[suplemen makanan]; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan
disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan
medis; makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman
kesehatan yang mengandung ginseng; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan medis; minuman
suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; produk dan suplemen makanan kesehatan; sediaan nutraceutical untuk
digunakan sebagai suplemen diet; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen makanan dengan efek
kosmetik; suplemen makanan diet; suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan obat
berbasis kolagen; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070833
: 19/10/2021 11:35:09
:
: Beverly Tandjung

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rukan Taman Meruya Blok N33A, Jakarta Barat, 11620, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: R-pakt
: -

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan pribadi; kosmetik; kosmetik perawatan kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070834
: 19/10/2021 11:37:13
:
: ERDY HERYADY

540 Etiket

: TAMAN ANYELIR 3 BLOK M3 NO. 15B RT. 003 RW. 011, KEL. KALIMULYA, KEC.
CILODONG, KOTA DEPOK, Kota Depok, Jawa Barat

Halaman 318 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BERDEZ Milk coffee and Tea + Lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, Orange, Hitam
: 30
: ===Kopi Latte; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar
kopi yang mengandung susu; es kopi; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis;
minuman dengan bahan dasar coklat; minuman teh dengan susu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070835
: 19/10/2021 11:39:24
:
: Feri Fahrur Rohman, Tantri Wandansari

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Anggrek 1 no 9 Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, 41115
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Frasya Butik
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas
: 25
: ===Celana panjang longgar batik; Pakaian Batik; Sarung batik; baju batik; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek
batik; celana panjang besar batik; kaftan batik (pakaian); kebaya batik (pakaian)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070836
: 19/10/2021 11:40:29
:
: PT SUMBER MURNI MAKMUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RUKO ISTANA PASTEUR REGENCY NO CRA 33, Kota Bandung, Jawa Barat,
40175
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RAGAMIT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau dan hitam
: 1
: ===pupuk; pupuk untuk penggunaan pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2021070837
: 19/10/2021 11:45:07
:
: M YUSUF

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Blobo Rt. 02 Rw. 02 Desa Sukoraharjo Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang,
Jawa Timur, 65263
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: 7DAUN
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 319 dari 1251

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Warna dasar merah dengan gambar bunga warna kuning dan tulisan 7DAUN warna kuning
: 34
: ===rokok; rokok filter; rokok kretek; rokok putih===
: DID2021070838
: 19/10/2021 11:45:40
:
: 1. DEVINA ANTONIA SALIM, 2. STEFANI CANDRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Candi Golf Panorama P-3/2-A Rt. 008 Rw. 003
Kel. Jangli, Kec. Tembalang, Semarang
Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Merah muda, Krem dan Putih.
: 10
: ===Alat bantu pernapasan bayi (CPAP); Dot botol susu; Dot makan bayi; Dot untuk bayi; Gelang untuk digigit bayi yang
sedang tumbuh giginya; Instrumen pengatur suhu untuk keperluan medis; Instrumen pengukur suhu untuk penggunaan medis;
Masker medis; PERLAK BAYI; Penghangat tubuh bayi; SIKAT MULUT DAN BAYI; anti-menyusui perangkat dalam proses
penyapihan anak sapi; botol susu; cover untuk botol susu; kasur angin untuk bayi, untuk tujuan medis; masker Cleanroom
wajah; masker pernapasan anak untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk melindungi terhadap infeksi virus; masker wajah
untuk tujuan sanitasi; pelindung wajah transparan untuk digunakan oleh tenaga medis; puting susu / pentil untuk botol bayi;
sarung tangan untuk tujuan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021070839
: 19/10/2021 11:47:01
:
: KUNDORI SUTONO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: LABAN BULAN RT.003/008, KEL. MARGASARI, KEC. KARAWACI, KOTA
TANGERANG, Kota Tangerang, Banten, 15113
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DAPURMART
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru & Putih
: 35
: ===Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; MINI MARKET; TOKO SERBA ADA; Toko perabotan; pengecer
toko serba ada; perdagangan barang; supermarket===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021070841
: 19/10/2021 11:49:55
:
: Ayu Tania Pratama

540 Etiket

: APT. Centro City Resd. Twr. A-10-35, RT.010 RW.001, Kel. Kedoya Utara, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Indrie Vietiamawan S.H
: WISNU AGUNG KENCANA Ruko Premier Park 2 Blok AA No. 16 - 17 Rt. 004 Rw.
015 Kelurahan Cikokol Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Dinasti Garuda + Lukisan/Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Emas - Coklat - Merah - Abu abu - Putih - Hijau - Hitam - Silver - Kuning - Orange
: 9
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Adaptor AC untuk game dengan tampilan kristal cair; Animasi yang dapat diunduh; Aplikasi mobile berupa video, suara
dan permainan termasuk alat untuk pendidikan bahasa; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat permainan,
program online, teks, gambar, konten multimedia dan video di terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olahraga, hiburan,
fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan,
teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat diunduh, untuk digunakan bermain suatu
permainan didalam komputer, tablet dan perangkat mobile.; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk perangkat seluler,
komputer pribadi, konsol, dan tablet; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk televisi; Aplikasi perangkat lunak untuk bermain
game Liga Basket; CD, DVD, CD-ROM, yang telah direkam sebelumnya, dengan menampilkan kartun animasi dan komik
animasi; CD-ROM dan DVD permainan
komputer dan program komputer,
yaitu, perangkat lunak yang
menghubungkan video digital dan
media audio ke jaringan informasi
komputer global; Cakram audio/video dan pita audio/video yang direkam dengan musik, film, animasi, drama, olahraga;
Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk
penggunaan di bidang animasi; DVD dan disk kompak yang telah direkam terlebih dahulu menampilkan informasi dalam
bidang permainan komputer; File dan rekaman audio digital, video, dan multimedia yang dapat diunduh menampilkan musik,
televisi, film, buku, berita, konser, radio, olahraga, permainan, acara budaya, serta program hiburan dan pendidikan terkait;
File gambar/imej yang dapat diunduh yang berisi karya seni, teks/pesan, audio, video, permainan dan tautan Web
Internet yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan olahraga dan budaya; Film dan gambar animasi yang dapat diunduh;
Film kartun animasi; Kartun animasi yang direkam pada DVD, CD dan file video yang dapat diunduh dan sebagai bagian dari
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; Media elektronik yang menampilkan program permainan komputer; Mobile
game software; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk asisten digital pribadi; Perangkat lunak aplikasi untuk komputer
tablet; Perangkat lunak cloud komputer yang tidak dapat diunduh; Perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan;
Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk berbagi multimedia;
Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan portabel untuk mengumpulkan dan
menganalisa variabel yang berkaitan dengan lingkungan yaitu suhu, kualitas udara dan cahaya sekaligus kebisingan
sekitarnya selama tidur; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi pengguna.;
Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk memungkinkan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer
dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan layanan pinjaman; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat
lunak yang memungkinkan pembelian barang dan jasa secara online; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi
seluler yang dapat diunduh untuk mempromosikan jasa pihak lain; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi
seluler yang dapat diunduh untuk menemukan pekerjaan, usaha atau proyek atas dasar permintaan; Perangkat lunak
komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan area pasar online untuk pembeli dan
penjual barang dan jasa; Perangkat lunak komputer pengenalan pola; Perangkat lunak komputer untuk berbagi multi media,
perangkat lunak komputer berbagi media untuk komputer; Perangkat lunak komputer untuk komputasi; Perangkat lunak
komputer untuk manajemen jaringan.; Perangkat lunak komputer untuk menghubungkan sumber-sumber data; Perangkat
lunak komputer untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk representasi grafis atas data;
Perangkat lunak komputer yang mengijinkan permainan untuk dimainkan; Perangkat lunak komputer yang mengijinkan
permainan untuk dimainkan ; Perangkat lunak komputer, yaitu perangkat lunak dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
pendidikan bahasa; Perangkat lunak komputer, yakni perangkat lunak sistem operasi; Perangkat lunak pengembangan game;
Perangkat lunak penggunaan komputer, perangkat lunak penjelajahan komputer, yaitu perangkat lunak untuk penjelajahan
jaringan komputer global dan jaringan privasi, perangkat lunak komputer untuk penyediaan akses internet; Perangkat lunak
permainan (game) komputer untuk perangkat komunikasi; Perangkat lunak permainan komputer untuk digunakan pada ponsel
dan telepon seluler; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh; Perangkat lunak permainan komputer yang
dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; Perangkat lunak permainan komputer yang telah
direkam dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak permainan papan
komputer; Perangkat lunak permainan video dalam bentuk cakram; Perangkat lunak permainan video dan manual/petunjuk
dalam format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak permainan video untuk penggunaan di rumah, direkam;
Perangkat lunak permainan video yang telah direkam dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu
unit; Perangkat lunak untuk komputer; Perangkat lunak video dan permainan komputer; Permainan komputer untuk digunakan
di telepon genggam dan telepon seluler; Piranti keras komputer dan alat pengendali jarak jauh untuk mengendalikan
pengoperasian televisi, monitor video, kotak konverter, audio, video, dan alat pemutar media dan alat perekam media, alat
pemutar permainan, sistem hiburan, sistem teater rumah, penghubung otomatisasi rumah, dan alat elektronik konsumen dan
display; Piranti lunak komputer untuk mengamankan perangkat seluler; Piringan (disc) kaset dan kartu memori dengan
program video game yang telah direkam; Program dan perangkat lunak permainan (game) komputer yang memungkinkan
pengguna untuk bermain permainan (game) dengan telepon bergerak; Program komputer (perangkat lunak yang bisa
diunduh); Program komputer untuk permainan yang sebelumnya telah direkam; Program komputer yang dapat diunduh untuk
digunakan dalam melacak status berbagai pengguna dari jasa permainan interaktif online dan untuk mencocokkan para
pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua tingkat kecakapan; Program permainan komputer; Program
permainan komputer multimedia interaktif yang dapat diunduh; Program permainan komputer untuk mensimulasikan
perdagangan sekuritas keuangan (perangkat lunak); Program permainan komputer yang dapat diunduh melalui internet;
Program permainan online; Program permainan portabel yang dapat diunduh; Program permainan untuk mesin permainan
video di rumah atau permainan genggam dengan layar kristal cair yang dapat diunduh; Program permainan video dan
komputer; Program permainan video interaktif yang dapat diunduh; Program permainan video yang dapat diunduh; Program
permainan yang dapat diunduh, yang disediakan dari online; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk jadwal
permainan semua dalam bidang bola basket yang disediakan melalui Internet; Publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu,
buku komik, novel grafis, majalah, manual/petunjuk, dan berita berkala dalam bidang hiburan dan permainan video; Rekaman
audio visual yang menampilkan film dan program hiburan yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anakanak dan orang dewasa muda; Sirkuit elektronik penyimpan program permainan video; Sirkuit elektronik, cakram magnetik,
cakram magnetik optik dan cakram optik dalam bentuk kartrid (cartridges) ROM dan media penyimpanan yang menyimpan
program permainan untuk peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair; Sistem keamanan untuk
perangkat keras dan perangkat lunak komputer; Terminal komunikasi yang terdiri dari peranti keras dan/atau peranti lunak
komputer untuk menyediakan video, audio, data, permainan video dan komunikasi telepon dan/atau transmisi; Video game;
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Webcast dan podcast yang dapat diunduh yang menampilkan audio, video, dan siaran multimedia lainnya yang dapat diunduh
di bidang musik, televisi, film, buku, berita, konser, radio, olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait hiburan dan
pendidikan; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol suara dan manual dengan kemampuan
asisten digital pribadi untuk mengirim (streaming) dan memainkan audio, video, dan konten multimedia, untuk mengontrol
televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming)
media digital; alat pengembangan perangkat lunak komputer; alat-alat otomatisasi perangkat lunak komputer.; aplikasi
perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer, yang dapat di unduh;
aplikasi perangkat lunak untuk perangkat elektronik seluler dan perangkat elektronik portabel, yaitu, telepon seluler, telepon
selular, ponsel pintar, konsol permainan genggam, komputer tablet, komputer laptop, dan komputer notebook; aplikasi
perangkat lunak untuk bermain game; aplikasi perangkat lunak yang menampilkan permainan komputer; aplikasi seluler;
aplikasi untuk ponsel, komputer tablet, dan ponsel pintar dalam bentuk permainan video yang dapat diunduh; aplikasi yang
dapat diunduh; cakram CD ROM permainan komputer; cakram audio video, dan DVD yang
menampilkan musik, komedi,
drama, aksi, petualangan, dan/atau
animasi; cakram permainan video; cakram video, pita video dan compact disc yang direkam yang menampilkan permainan
(games) video, permainan (games) komputer, game mobile (mobile games), animasi, dan musik dan karya seni; cartridge
game untuk digunakan dengan peralatan game elektronik; disk game komputer; disk video pra-rekam, kompak disk, DVD, dan
disk digital definisi tinggi terkait dengan permainan video, olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga
elektronik; emulator mikro komputer [perangkat lunak komputer, direkam]; file audiovisual yang dapat diunduh yang
menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang dewasa muda, dimana rekaman dan file
audiovisual tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan orang
dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter sayuran
antropomorfisme; film dan program televisi yang dapat diunduh menampilkan episod dari suatu serial televisi animasi yang
tersedia melalui suatu jasa video-sesuai-permintaan; film layar lebar yang menampilkan
komedi, drama, aksi, petualangan
dan/atau animasi, dan film layar
lebar yang ditayangkan di televisi
yang menampilkan komedi, drama,
aksi, petualangan, dan/atau animasi; gambar dan lukisan yang dapat diunduh di bidang permainan (games) komputer,
permainan video (video games), game mobile (mobile games) dan animasi; game komputer yang dapat diunduh; headset
augmented reality; headset dan helm virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; headset tanpa
kabel untuk smartphone; headset untuk digunakan dengan konsol permainan video (video game); headset untuk game
augmented reality; headset untuk game realitas virtual; headset virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain
video game; jam tangan pintar menggabungkan fungsi permainan elektronik; joystick untuk digunakan dengan komputer,
selain untuk video game; kabel adaptor listrik untuk headset; kartrid permainan komputer; kartu game komputer; kartu memori
untuk mesin video game; kartun animasi; kartun animasi yang dapat diunduh; kaset game komputer; kaset permainan
komputer; kaset video game; katrid permainan video; komputer, video dan disk game elektronik interaktif; komputer, video dan
permainan elektronik interaktif yang dapat diunduh melalui internet dan perangkat nirkabel; komputer, video dan program serta
piranti lunak permainan elektronik interaktif; konten media audio-visual yang
dapat diunduh di bidang hiburan
yang menampilkan film animasi,
serial televisi, komedi, dan drama; monitor, layar display, display yang terpasang di kepala, serta headset untuk digunakan
dengan komputer, telepon pintar, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata
pintar, televisi, set top box dan audio serta video dan perekam; paket perangkat lunak komputer; pembesar berkas gambar
[perangkat lunak komputer, direkam]; pemisah berkas gambar [perangkat lunak komputer, direkam]; pengendali elektronik
untuk digunakan dengan headset augmented reality; pengendali elektronik untuk digunakan dengan headset realitas virtual;
pengontrol nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi perangkat elektronik, selain pengontrol untuk peralatan game;
penutup vinil yang secara khusus disesuaikan untuk ponsel, pemutar MP3, laptop, dan perangkat game; perangkat keras dan
lunak komputer audio-visual; perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perangkat keras dan perangkat lunak komputer
audio-video; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk membangun/menampilkan animasi dan video; perangkat
keras dan perangkat lunak komputer untuk mengoperasikan perangkat sensor; perangkat keras dan perangkat lunak
komputer untuk penyimpanan data; perangkat keras komputer berkinerja tinggi dengan fitur khusus untuk meningkatkan
kemampuan bermain game; perangkat keras komputer permainan realitas campuran (mixed reality game); perangkat keras
komputer permainan realitas tertambah (augmented reality game); perangkat keras komputer permainan realitas virtual/maya
(virtual reality game); perangkat keras komputer untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat
pemutar media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; perangkat lunak antarmuka komputer; perangkat
lunak anti-virus komputer; perangkat lunak anti-virus komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak anti-virus komputer yang
direkam; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat
seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk
digunakan pada telepon seluler, yaitu, perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses ke permainan elektronik melalui
situs web jaringan sosial online; perangkat lunak aplikasi permainan gawai yang dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi untuk
smartphone; perangkat lunak augmented reality untuk bermain game komputer; perangkat lunak augmented reality untuk
digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol permainan video, konsol permainan video genggam, komputer tablet,
perangkat seluler, dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman augmented reality; perangkat lunak augmented reality
untuk mengoperasikan headset augmented reality; perangkat lunak cloud komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak dan
program komputer; perangkat lunak firewall komputer; perangkat lunak game komputer; perangkat lunak game komputer dan
perangkat lunak grafis 3D komputer yang direkam dan dapat diunduh; perangkat lunak game komputer yang dapat diunduh
dan direkam; perangkat lunak game komputer yang direkam untuk perjudian; perangkat lunak game untuk digunakan pada
platform apa pun yang terkomputerisasi, termasuk konsol game, terminal game, perangkat elektronik genggam, perangkat
hiburan elektronik, mesin game arcade, perangkat telekomunikasi, ponsel, dan perangkat komunikasi elektronik; perangkat
lunak grafik komputer; perangkat lunak hiburan interaktif yang dapat diunduh untuk bermain game komputer; perangkat lunak
hiburan interaktif yang dapat diunduh untuk bermain video game; perangkat lunak keamanan komputer yang dapat diunduh;
perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer atau firmware untuk permainan yang kebetulan pada platform komputer
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mana pun, termasuk konsol game khusus, mesin slot berbasis video, mesin slot berbasis reel, dan terminal lotere video;
perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial, mengirim pesan, teks, foto, grafik, file
audio dan video ke pengguna lain; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk verifikasi dan autentikasi
identitas pengguna; perangkat lunak komputer interaktif; perangkat lunak komputer untuk Global Positioning Systems [GPS];
perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API); perangkat lunak komputer untuk
enkripsi; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data; perangkat lunak komputer untuk komunikasi
jaringan nirkabel; perangkat lunak komputer untuk kontrol level suara; perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data;
perangkat lunak komputer untuk manajemen jaringan komputer; perangkat lunak komputer untuk membuat basis data yang
dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit musik dan suara; perangkat lunak komputer untuk
membuat musik; perangkat lunak komputer untuk membuat permainan komputer dan permainan video; perangkat lunak
komputer untuk membuat pola digital; perangkat lunak komputer untuk memproses file musik digital; perangkat lunak
komputer untuk memproses gambar digital; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar, grafik dan teks; perangkat
lunak komputer untuk memproses informasi; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan memperoleh kembali data;
perangkat lunak komputer untuk menambah kemampuan audio-visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks,
audio, grafis, gambar diam dan gambar bergerak; perangkat lunak komputer untuk mengakses, menelusuri, dan mencari basis
data, audio, video, dan konten multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, pasar aplikasi perangkat lunak secara online,
tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak
komputer untuk mengaktifkan pencarian data; perangkat lunak komputer untuk mengambil (retrieval), mengunduh,
menyimpan, mentransmisikan, dan menampilkan konten digital, perangkat lunak komputer, game komputer, karya audio,
karya visual, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan musik; perangkat lunak komputer untuk
menjelajahi/menelusuri (browsing) dan mengakses konten digital, perangkat lunak komputer, game komputer, karya audio,
karya visual, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan musik; perangkat lunak komputer untuk pembuatan
firewall; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan gambar; perangkat
lunak komputer untuk pengiriman konten nirkabel; perangkat lunak komputer untuk pengolah kata; perangkat lunak komputer
untuk penjelajahan internet; perangkat lunak komputer untuk peralatan dan game arcade; perangkat lunak komputer untuk
perdagangan mata uang elektronik; perangkat lunak komputer untuk permainan video dan audio; perangkat lunak komputer
untuk ponsel; perangkat lunak komputer untuk ponsel untuk tujuan bermain video game; perangkat lunak komputer untuk
teknologi blockchain; perangkat lunak komputer untuk transmisi pesan suara dan video; perangkat lunak komputer yang
berkaitan dengan musik dan hiburan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh dan perangkat-perangkat seluler di bidang buku-buku anak, yaitu perangkat lunak untuk tujuan-tujuan pendidikan dan
permainan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk enkripsi nirkabel; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk manajemen bisnis; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memungkinkan mengunggah,
mengunduh, mengakses, memposting, membuat, melihat, menampilkan, berbagi, atau sebaliknya menyediakan media
elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan
foto; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengendalikan perangkat genggam nirkabel, perangkat permainan, dan
mainan, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
perangkat lunak komputer yang direkam; perangkat lunak komputer yang disediakan di internet; perangkat lunak komputer
yang diunduh dari Internet; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak komputer, direkam, dan dapat diunduh;
perangkat lunak komputer, firmware dan perangkat keras; perangkat lunak komputer, perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh dan perangkat lunak aplikasi seluler untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan
mengedit video; perangkat lunak komputer, yaitu,
perangkat lunak komputer untuk
streaming konten media audio-visual melalui Internet, perangkat
lunak komputer untuk streaming
dan menyimpan konten media
audio-visual, pemutar audio dan
video yang dapat diunduh untuk
konten media dengan fungsi
multimedia dan interaktif; perangkat lunak multimedia dan interaktif untuk bermain permainan video; perangkat lunak
multimedia interaktif untuk bermain game; perangkat lunak musik komputer untuk perangkat komunikasi; perangkat lunak
papan tulis komputer; perangkat lunak pengoperasian komputer; perangkat lunak permainan
komputer untuk mesin permainan
termasuk mesin slot; perangkat lunak permainan augmented reality; perangkat lunak permainan elektronik; perangkat lunak
permainan elektronik untuk perangkat elektronik genggam; perangkat lunak permainan elektronik untuk perangkat nirkabel;
perangkat lunak permainan elektronik untuk ponsel; perangkat lunak permainan elektronik untuk telepon seluler; perangkat
lunak permainan gawai gerak; perangkat lunak permainan gawai yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan interaktif;
perangkat lunak permainan komputer; perangkat lunak permainan komputer augmented reality; perangkat lunak permainan
komputer dan instruksi manual terkait yang dijual bersama sebagai satu unit dan perangkat lunak permainan komputer yang
dapat diunduh; perangkat lunak permainan komputer dan manual dalam format elektronik dijual sebagai satu unit; perangkat
lunak permainan komputer dan perangkat lunak hiburan, yaitu file grafik dan musik digital untuk digunakan pada atau dengan
telepon seluler dan seluler, baik genggam maupun berdiri bebas, dan perangkat nirkabel lainnya; perangkat lunak permainan
komputer dapat diunduh dari jaringan komputer global; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh melalui jaringan
komputer global dan perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer menampilkan kartu untuk tukar-menukar digital;
perangkat lunak permainan komputer untuk konsol permainan video (video game) rumahan; perangkat lunak permainan
komputer video dan manual/petunjuk dalam format elektronik dijual sebagai satu unit; perangkat lunak permainan komputer
virtual reality; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh melalui perangkat nirkabel; perangkat lunak
permainan komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada perangkat bergerak; perangkat lunak permainan komputer
yang dapat diunduh untuk mesin judi; perangkat lunak permainan komputer, dapat diunduh; perangkat lunak permainan
komputer, direkam; perangkat lunak permainan realitas campuran (mixed reality game); perangkat lunak permainan realitas
virtual yang dapat diunduh untuk bermain permainan video; perangkat lunak permainan video; perangkat lunak permainan
video komputer; perangkat lunak permainan video untuk digunakan pada telepon genggam; perangkat lunak permainan video
yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan video yang dapat diunduh melalui suatu jaringan komputer global dan alat

Halaman 323 dari 1251

nirkabel; perangkat lunak permainan video yang direkam; perangkat lunak permainan virtual reality; perangkat lunak
permainan yang direkam dalam CD-ROM; perangkat lunak permainan yang direkam untuk telepon seluler; perangkat lunak
realitas tertambah yang dapat diunduh untuk bermain permainan video; perangkat lunak realitas tertambah yang telah direkam
untuk bermain permainan video; perangkat lunak realitas virtual untuk mengoperasikan headset realitas virtual; perangkat
lunak realitas virtual yang telah direkam untuk bermain permainan video; perangkat lunak realitas virtual/maya untuk
digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol permainan video, konsol permainan video genggam, komputer tablet,
perangkat seluler, dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman realitas virtual/maya; perangkat lunak screen saver
komputer; perangkat lunak screen saver komputer, direkam atau diunduh; perangkat lunak tengah komputer, yaitu, perangkat
lunak yang menengahi antara sistem operasi dari suatu alat bergerak dan perangkat lunak aplikasi dari suatu alat bergerak;
perangkat lunak untuk TV pintar (aplikasi); perangkat lunak untuk aplikasi komputer; perangkat lunak untuk digunakan dalam
mengaktifkan komputer, konsol permainan video (video game), konsol permainan video (video game) genggam, komputer
tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman realitas virtual dan augmented reality; perangkat
lunak untuk game elektronik; perangkat lunak untuk memodifikasi foto-foto, gambar dan audio, video, dan konten audio-visual
dengan filter fotografi dan efek realitas tertambah (augmented reality (AR)), yaitu, grafik, animasi, teks, gambar, geotag, tag
metadata, hyperlink; perangkat lunak untuk memutar video, komputer dan permainan online; perangkat lunak untuk
mengintegrasikan data elektronik dengan lingkungan dunia nyata untuk keperluan hiburan, pendidikan, permainan (gaming),
komunikasi, dan jaringan/jejaring sosial; perangkat lunak untuk mengirim (streaming) dan memainkan audio, video, dan konten
multimedia, dan untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media portabel, dan
alat untuk mengirim (streaming) media digital; perangkat lunak untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan kinerja bermain
game (gaming) untuk telepon pintar dan perangkat elektronik yang digenggam; perangkat lunak untuk meningkatkan keahlian
pengguna permainan online banyak pemain (multiplayer) untuk telepon pintar; perangkat lunak utilitas komputer, dapat
diunduh; perangkat lunak virtual reality untuk bermain game komputer; perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam bermain
permainan komputer online,
perangkat lunak permainan
komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak yang menampilkan trek suara musik dan gambar bergerak untuk tujuan
bermain permainan video; perangkat lunak yang menggabungkan permainan komputer; perangkat video game; permainan
audiovisual pada platform perangkat keras komputer; permainan dan aplikasi elektronik
untuk perangkat seluler termasuk
telepon seluler, tablet, komputer
laptop, PDA dan jam tangan pintar,
dan untuk komputer dan konsol
permainan; permainan elektronik yang dapat diunduh; permainan elektronik yang dapat diunduh melalui Internet dan
perangkat nirkabel; permainan gawai gerak yang dapat diunduh; permainan interaktif, khususnya, program komputer dan
permainan video berupa konten video dari gambar bergerak, program televisi, atau video musik; permainan internet (dapat
diunduh); permainan komputer; permainan komputer dan video
yang dirancang untuk platform
perangkat keras, yaitu konsol
permainan dan komputer pribadi; permainan telepon, yaitu, permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk telepon
seluler; permainan video interaktif yang dapat diunduh dan perangkat lunak permainan trivia yang dapat diunduh yang tersedia
pada internet; permainan video komputer; permainan video yang dapat diunduh; permainan-permainan anak untuk komputer
dan perangkat-perangkat seluler yang dapat diunduh; permainan-permainan elektronik, musik, nada dering, screen saver dan
wallpaper; pita video dan permainan komputer, disk video dan permainan komputer, kaset video dan permainan komputer,
kartrid video dan permainan komputer, CD-ROM video dan permainan komputer, mesin permainan dengan output video untuk
digunakan dengan televisi; platform berbasis website dan aplikasi; platform game (permainan); platform perangkat lunak
komputer; platform perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh;
podcast yang dapat diunduh dalam bidang olahraga elektronik dan permainan video; produk perangkat lunak komputer;
program dan perangkat lunak komputer; program dan perangkat lunak permainan video dan elektronik, komputer (termasuk
perangkat lunak yang dapat didownload dari internet); program game interaktif, komputer, video dan elektronik yang dapat
diunduh; program game komputer yang direkam; program komputer (perangkat lunak yang dapat diunduh); program komputer
[perangkat lunak yang dapat diunduh]; program komputer dan perangkat lunak komputer untuk perdagangan efek elektronik;
program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar; program komputer platform perangkat lunak komputer
untuk jaringan dan aplikasi komputasi awan (cloud computing); program komputer untuk digunakan dalam melacak status
berbagai pengguna dari jasa permainan interaktif online dan untuk mencocokkan para pemain permainan online dengan para
pemain lain dari semua tingkat kecakapan; program komputer untuk video dan permainan komputer; program komputer yang
dapat diunduh untuk permainan video dan komputer; program perangkat lunak komputer; program perangkat lunak komputer
berupa sumber daya dalam permainan; program permainan elektronik; program permainan elektronik yang dapat diunduh;
program permainan komputer; program permainan komputer dapat diunduh melalui Internet; program permainan komputer
dengan multipemain; program permainan komputer interaktif; program permainan komputer multimedia interaktif; program
permainan komputer online interaktif multi pemain; program permainan komputer yang dapat diunduh; program permainan
komputer yang dapat diunduh.; program permainan komputer, pengontrol permainan video, yaitu, kendali jarak jauh, joystick,
bantalan lantai yang dikontrol secara interaktif, roda kemudi untuk permainan video, headphone, keyboard dan mouse
pemrosesan data, semua untuk digunakan dengan komputer dan konsol untuk platform permainan video, mouse pemrosesan
data nirkabel dan kontrol jarak jauh untuk digunakan dengan televisi, komputer, dan set-top box dalam bentuk decoder;
program permainan komputer, permainan LCD yang dapat dibawa.; program permainan untuk mesin permainan video arcade;
program permainan untuk mesin permainan video di rumah; program permainan untuk peralatan permainan (game) genggam
dengan display kristal cair; program permainan untuk peralatan permainan video konsumen; program permainan untuk
peralatan terminal komunikasi informasi mobile; program permainan untuk ponsel pintar (smart phones); program permainan
untuk realitas virtual, realitas tertambah (augmented reality) dan realitas campuran (mixed reality); program permainan video;
program permainan video konsumen; program permainan video multimedia interaktif; program permainan yang dapat diunduh
untuk mesin permainan video arcade; program permainan yang dapat diunduh untuk peralatan permainan (game) genggam
dengan display kristal cair; program permainan yang dapat diunduh untuk peralatan permainan video konsumen; program
permainan yang dapat diunduh untuk peralatan terminal informasi mobile; program permainan yang dapat diunduh untuk
permainan mesin video rumah atau permainan genggam dengan layar kristal cair; program permainan
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yang dapat diunduh untuk ponsel pintar (smart phones); program permainan yang dapat diunduh untuk telepon genggam;
program video game interaktif; program video game interaktif dan kartrid permainan komputer; program yang direkam untuk
permainan genggam dengan layar kristal cair; publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis
dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan video; publikasi elektronik yang dapat
diunduh, yaitu, buku, majalah, koran, majalah, dan buletin yang menampilkan permainan video, olahraga elektronik, dan
kompetisi dan turnamen olahraga elektronik; publikasi yang dapat diunduh dalam
bentuk buku yang menampilkan
karakter dari animasi, petualangan
aksi, fitur komedi dan/atau drama,
buku komik, buku anak-anak,
panduan strategi, majalah yang
menampilkan karakter dari animasi,
petualangan aksi, fitur komedi
dan/atau drama, buku mewarnai,
buku dan majalah kegiatan anak-anak di bidang hiburan; rekaman audio dan video menampilkan suatu karakter animasi dan
suatu program televisi animasi; rekaman audio dan visual yang menampilkan musik, cerita, pertunjukkan drama, pertunjukkan
non-drama, hiburan aksi secara langsung, hiburan animasi, permainan dan kegiatan pembelajaran untuk anak-anak.; rekaman
video dan rekaman video direkam dengan animasi; rekaman video direkam dengan kartun animasi; sarung tangan data yang
menggabungkan sensor gerak; sensor gerak; sensor gerak untuk permainan komputer dan video; sensor optoelektronik untuk
mengumpulkan kode batang, nomor dan tanggal informasi pada tiket permainan, lotre dan taruhan; sirkuit elektronik dan CDROM direkam dengan program untuk permainan genggam dengan layar kristal cair; sirkuit elektronik dan media penyimpanan
yang menyimpan program permainan untuk mesin permainan video arcade; sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram
magnetik optik dan cakram optik dalam bentuk kartrid (cartridges) ROM dan media penyimpanan yang menyimpan program
permainan untuk peralatan permainan video konsumen; sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram magnetik optik, cakram
optik dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan komputer; sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram
magnetik optik, cakram optik dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan untuk telepon genggam (mobile
phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal komunikasi informasi mobile; terminal elektronik untuk keperluan
pengamanan permainan, lotre dan aplikasi taruhan; video game dan game komputer; video game interaktif dan permainan
komputer multimedia yang dapat diunduh===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070842
: 19/10/2021 11:50:27
:
: MUHAMMAD MUKHTAR KOMARUDIN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. CITAPEN NO.35 KP. RANCAKUDA RT.004 RW.002 DS. CITAPEN, Kabupaten
Bandung Barat, Jawa Barat, 40767
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOPI PURWA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 30
: ===Kopi bubuk; biji kopi berlapis cokelat; campuran kopi hitam dengan susu panas; es kopi; kopi; kopi dan coklat; kopi instan;
minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman yang terbuat dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar
kopi;===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021070843
: 19/10/2021 11:51:44
:
: Jemy Penton

540 Etiket

: Kav.Marinir Blok AA.3/4 RT.001/13, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta,
13450
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Hubmedia
: Hubmedia ; Mempunyai arti perusahaan yang mengedepankan innovasi yang berinterkoneksi dengan
teknologi untuk perkembangan masa depan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru ; Menggambarkan kepercayaan, tanggung jawab, kestabilan dan produktif
: 38
: ===Jasa pengiriman komunikasi jaringan serat optik; Jasa penyiaran; jasa broadband; komunikasi dengan jaringan serat optik;
komunikasi dengan satelit; komunikasi melalui jaringan serat optik dan broadband nirkabel; konsultasi penyiaran televisi;

Halaman 325 dari 1251

layanan komunikasi broadband nirkabel; layanan komunikasi nirkabel broadband; layanan penyedia akses internet; layanan
penyedia layanan internet [ISP]; layanan telekomunikasi disediakan melalui jaringan serat optik, nirkabel dan kabel; layanan
transmisi satelit; layanan transmisi televisi protokol internet [IPTV]; menyediakan akses Internet melalui jaringan broadband
nirkabel; menyediakan akses Internet melalui jaringan broadband serat optik; menyiarkan siaran televisi melalui jaringan
komunikasi global, Internet dan jaringan nirkabel; pengiriman musik digital melalui telekomunikasi; pengoperasian jaringan dan
saluran televisi; penyediaan akses telekomunikasi ke film dan program televisi yang disediakan melalui layanan video-ondemand; penyewaan fasilitas penyiaran radio dan televisi; penyewaan peralatan penyiaran; penyewaan peralatan siaran
televisi; penyewaan perangkat dan peralatan telekomunikasi yang memungkinkan koneksi ke jaringan; penyiaran atau
transmisi program televisi, yaitu kartun-kartun; penyiaran dan transmisi data, suara atau gambar layanan komunikasi melalui
satelit, televisi dan / atau radio; penyiaran dan transmisi program televisi; penyiaran dan transmisi program televisi bayar per
tayang; penyiaran dan transmisi televisi interaktif, permainan interaktif, berita interaktif, esport interaktif, hiburan interaktif dan
kompetisi interaktif; penyiaran film kartun dan film animasi; penyiaran nirkabel; penyiaran program teleshopping; penyiaran
televisi ke perangkat bergerak, yaitu, telepon genggam, telepon pintar, perangkat elektronik portabel, perangkat digital
portabel, tablet, komputer, TV, penerima TV dan set top box; penyiaran video, penyiaran rekaman video yang menampilkan
musik dan hiburan, program televisi, kartun, film, berita, olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait segala jenis
hiburan, melalui jaringan komputer global, komputer, dan jaringan komunikasi lainnya;; siaran musik; siaran program radio dan
televisi dengan satelit; siaran program radio dan televisi melalui jaringan kabel atau nirkabel; siaran televisi; siaran televisi
berlangganan; siaran televisi satelit; transmisi berita; transmisi berita dan informasi terkini; transmisi data dan informasi melalui
sarana elektronik, komputer, kabel, surat elektronik, televisi, sinar laser, satellite komunikasi atau komunikasi elektronik;
transmisi data oleh perangkat audio-visual yang dikendalikan oleh perangkat pemrosesan data atau komputer; transmisi data,
suara dan gambar melalui satelit; transmisi informasi melalui jaringan komunikasi serat optik; transmisi informasi melalui
jaringan nasional dan internasional; transmisi informasi melalui jaringan nirkabel atau kabel; transmisi informasi melalui
jaringan telekomunikasi optik; transmisi informasi melalui radio; transmisi informasi melalui satelit; transmisi konten audio dan
video melalui satelit; transmisi program radio dan televisi; transmisi program radio dan televisi melalui satelit; transmisi radio
dan televisi; transmisi satelit; transmisi suara dan gambar melalui satelit; transmisi suara, gambar dan data serta informasi
elektronik lainnya dari segala jenis; transmisi suara, gambar, sinyal dan data dengan satelit; transmisi suara, gambar, sinyal
dan data satelit; transmisi suara, gambar, sinyal dan data satelit, kabel dan jaringan; transmisi televisi; transmisi, penyiaran
dan penerimaan audio, video, gambar diam dan bergerak, teks dan data secara real time===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021070844
: 19/10/2021 11:52:06
:
: Shobihatul Musayyadah

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sentra Timur Residence K0620D, Jl. Sentra Primer Timur, Pulogebang, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
: Setia Dharma S.H.,
: Jalan Ciputat Raya No 3 Rt/04 Rw/07 Pondok Pinang Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: tokoshobi
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 35
: ===Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan
untuk penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan
pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi,
gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto,
cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat makan dan alat
makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer, peranti lunak
komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam,
mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan
cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton dan barang-barang terbuat dari kertas dan
karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain, barang-barang
terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan, kantong dan tas yang
tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat
bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang
gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan toko serba ada dan ritel;
Manajemen bisnis toko serba ada; TOKO SERBA ADA; Toko serba ada; jasa ritel supermarket dan toko serba ada
(departmental store); jasa toko serba ada retail; jasa toko serba ada retail secara online; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleholeh, toko suvenir, jasa toko serba ada; pengecer toko serba ada===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070845
: 19/10/2021 11:52:24
:
: PT. POLLA HOME TEKNOLOGI INDONESIA

540 Etiket

: JL. DAAN MOGOT KM 21 RUKO ARCADIA BLOK G15 NO.16, Kota Tangerang,
Banten, 15122

Halaman 326 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merek Kata
: ESOK
: ESOK artinya hari berikutnya.
: Huruf E yang berwarna hitam dan memiliki bagian kuning untuk gadrs huruf E dibagian atasnya, huruf S yang berwarna hitam,
Huruf O yang berwarna hitam menyambung dengan huruf K berwarna Hitam dan warna kuning untuk bagian huruf k yang
mnegarah kebawah.
: 11
: ===Dehumidifier, Khususnya untuk ruang tamu; Humidifier penghasil anion; Mesin pengering kuku untuk salon kecantikan;
Mesin pengering piring untuk restoran; Pelembab (humidifiers) elektrik untuk keperluan rumah tangga; alat memasak untuk
menggoreng dengan minyak; alat pengering rambut untuk keperluan industri; alat penggoreng tanpa minyak (air fryers);
aparatus pengeringan tangan untuk kamar kecil; dehumidifiers; dehumidifiers untuk digunakan dalam ruang operasi;
dehumidifiers, listrik; humidifier; humidifier untuk keperluan rumah tangga; humidifier, listrik; mesin pengering rambut untuk
penggunaan salon kecantikan; panci penggorengan listrik; penanak nasi; penanak nasi listrik; pengering piring listrik;
pengering rambut; pengering rambut listrik; pengering rambut listrik genggam; pengering rambut untuk digunakan di salon
kecantikan; pengering rambut untuk keperluan rumah tangga; pengering sepatu listrik untuk keperluan rumah tangga;
pengering tangan otomatis; penggorengan dalam, listrik; penggorengan elektrik; penggorengan memasak listrik; penghangat
piring listrik; peralatan penghilang kuman pada piring saji untuk keperluan industri; rak pengering listrik untuk mengeringkan
pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070846
: 19/10/2021 11:55:57
:
: WARTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. DAGAN BARU RT/RW 002/001 KEL. GROGOL INDAH KEC. ANYAR,
Kabupaten Serang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TRI TUNGGAL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU HITAM
: 29
: ===Sosis; bakso; daging olahan; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); pangsit
berbahan dasar kentang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070847
: 19/10/2021 11:56:03
:
: M YUSUF

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Blobo Rt. 02 Rw. 02 Desa Sukoraharjo Kecamatan Kepanjen, Kabupaten
Malang, Jawa Timur, 65163
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: 9DAUN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Kuning dan Orange
: 34
: ===rokok; rokok filter; rokok kretek; rokok putih===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070848
: 19/10/2021 11:56:20
:
: 1. DEVINA ANTONIA SALIM, 2. STEFANI CANDRA

Alamat Pemohon

: Perum Candi Golf Panorama P-3/2-A Rt. 008 Rw. 003

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 327 dari 1251

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Kel. Jangli, Kec. Tembalang, Semarang
Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Merah muda, Krem dan Putih.
: 21
: ===Botol gelas; Termos air; Tumbler [gelas minum]; bak mandi bayi; botol minum; cangkir pelatihan untuk bayi dan anakanak; cetakan es batu; gelas [wadah minuman]; gelas dan mangkuk bayi [peralatan makan bayi]; kain untuk membersihkan
botol bayi; kaleng susu; kotak makan siang; kursi toilet untuk anak-anak; pemanas untuk botol susu, bukan listrik; peralatan
makan untuk bayi dan anak-anak, selain pisau, garpu dan sendok, bukan dari logam mulia; pispot untuk anak-anak; sikat
botol; sikat gigi; sisir rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070849
: 19/10/2021 11:57:06
:
: JANGTI JOHAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Perumahan Taman Permata Buana, Jl. Pulau Tidung VI Blok A-3 No. 35,
Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KPM APPAREL + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 25
: ===Baju Hangat; Busana Muslim; Celana jeans; Kaos tanpa lengan; Tutup kepala; alas kaki; baju kaos [pakaian]; bra; celana;
celana dalam; dasi; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; jas [pakaian]; jas hujan; kaos; kaos kaki; kaos oblong; kaos polo;
kaos singlet; kemeja; pakaian; pakaian dalam; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian jadi; pakaian renang; pakaian
untuk bayi; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; rok; rompi; sabuk kulit [pakaian]; sandal; sarung; sarung tangan
[pakaian]; sepatu; sepatu atletik; sol untuk alas kaki; syal; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070850
: 19/10/2021 11:59:14
:
: PT Forisa Nusapersada

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Pegangsaan Dua No. 12, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HIDAYAH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan berwarna hitam
: 29
: ===Minuman berbahan dasar susu; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman susu terutama terbuat dari
susu; Minuman terdiri terutama dari susu atau produk susu; Produk Susu Bubuk; Sediaan-sediaan makanan berbahan dasar
susu; Susu dan produk susu; Susu kambing bubuk; Susu, produk susu dan pengganti produk susu; bubuk susu; hasil produksi
susu kambing; minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan; minuman
dan bubuk berbahan dasar susu; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu, susu sebagai
komponen utama; persiapan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; produk susu; produk susu dalam bentuk bubuk;
sediaan bubuk untuk membuat minuman susu; serbuk susu kambing; susu; susu bubuk*; susu dan minuman susu; susu dan
produk hasil olahan susu; susu kambing; susu kambing bubuk===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070851
: 19/10/2021 12:01:19
:
: Djumhara

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Yodya Tower Lantai 11 Jl. D. I. Panjaitan Kavling 8 , Cipinang, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13340
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Triboon
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, KUNING, HIJAU
: 36, 41, 28
: ===sewa tempat komersial===
===hiburan dalam sifat kompetisi trek dan lapangan; menyediakan fasilitas trek dan lapangan; menyediakan lapangan
baseball; organisasi kompetisi trek dan lapangan; penyewaan lapangan olahraga===
===Mainan, barang permainan dan olahraga, yaitu bola basket, bola golf, bola mainan, bola olahraga, mainan bola karet dan
mainan bola busa, bola boneka untuk permainan, bola plastik untuk permainan, jaring ring basket, papan net basket, papan
basket ukuran kecil, pompa untuk memompa bola basket dan beserta pentil pompa; Mainan, permainan dan alatnya; patung
tokoh jagoan; mesin permainan otomatis dan yang dioperasikan dengan koin; balon; bola basket; bola pantai; boneka yang
berisi kacang dikeringkan atau yang sejenis; permainan yang menggunakan papan; permainan kartu; kosmetik mainan anakanak; ornamen pohon Natal kecuali barang kembang gula atau iluminasi; konfeti; boneka; pakaian boneka; perabotan boneka;
layang-layang; ponsel untuk anak-anak; bola karet berwarna untuk bermain; mainan yang terbuat dari kain dan kapas; boneka
yang digerakkan dengan tali atau tangan di dalamnya; puzzle; sepatu roda; papan luncur; mainan patung tokoh jagoan dan
aksesoris patung tokoh jagoan; kendaraan mainan; perangkat bermain kendaraan mainan; skuter mainan; dan mainan
otomatis yang digerakkan oleh motor jarum jam, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau
berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Peralatan basket terdiri dari jaring dan peluit; bola basket; gol
basket; jaring basket; kendaraan mainan yang berbentuk mobil, truk, kereta, dan van, semua yang bertema bola basket,
mainan dari busa dalam bentuk jari dan piala, piala mainan, kartu permainan, kartu mainan, mainan pembuat bunyi-bunyian,
mainan untuk hewan peliharaan; papan permainan basket; papan untuk basket; ring bola basket===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021070852
: 19/10/2021 12:04:51
:
: PT. TOSYEN OMNI POTENSI

540 Etiket

: Jl. Maple Park Tower A Lt Dasar Blok A3/4 4A No.C105, Kel. Sunter Agung, Kec.
Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Agus Nasrudin S.H.
: UNITED PATENT OFFICE Jl. Celebration Boulevard Blok AA15 No. 29, Grand
Wisata Bekasi 17510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DOONA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, hitam
: 28
: ===Mainan yang dapat dinaiki; aksesoris untuk kendaraan mainan; alat permainan; alat permainan anak-anak; alat untuk
game; helm mainan; kendaraan mainan; mainan *; mainan aksi; mainan anak-anak dengan beberapa aktifitas; mainan skuter;
mainan, permainan, alat permainan dan alat-alat permainan dan hadiah kecil; permainan; permainan dan alat-alat permainan;
sepeda anak-anak (bukan fasilitas transportasi); sepeda mainan; skuter [mainan]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070854
: 19/10/2021 12:11:49
:
: PT PABRIK GULA CANDI BARU

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Candi No.10, Candi, Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61271
:
:

540 Etiket
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GULACANDI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Biru
: 30
: ===gula kristal putih===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070855
: 19/10/2021 12:13:26
:
: PT. MISARA GADING JAYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bajak II Komplek Villa Gading Mas 1 Blok i No. 5, Harjosari II Medan 20147.
Sumatera Utara, Kota Medan, Sumatera Utara, 20147
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TROYACO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, KUNING
: 29
: ===Keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; Krim rendah lemak; Lemak coklat; Lemak kelapa; Makanan dan
makanan ringan yang terbuat dari minyak, lemak, dan kacang yang telah diolah; Makanan yang terbuat dari minyak, lemak,
dan kacang yang telah diolah; Mentega almond; Mentega dari bawang putih; Mentega dari tanaman; Minyak argan; Minyak
canola; Minyak goreng (semprot) berbahan dasar sayuran; Minyak jagung; Minyak kacang brazil; Minyak kemiri; Minyak kenari
(kacang); Minyak salad; Minyak tengkawang; Minyak yang dapat dimakan; Minyak zaitun extra virgin; Minyak-minyak yang
dapat dimakan dan diminum; Produk Susu Rendah Lemak; Sawo Mentega; Suet (lemak pada pada sapi) untuk makanan;
Susu bubuk tanpa lemak dan susu asam dengan kadar kalori rendah; Susu, keju, mentega dan produk susu lainnya, termasuk
susu yang terbuat dari kelapa, kedelai, kambing, domba, dan nasi; bahan makanan vegetarian terbuat dari minyak nabati dan
lemak yang bisa dimakan; bahan makanan, yaitu minyak yang menjadi bahan makanan untuk konsumsi manusia; bahan
pengganti margarin; bahan pengganti mentega; campuran yang mengandung lemak untuk irisan roti; daging vegetarian
terbuat dari minyak kedelai; dicampur minyak sayur untuk keperluan kuliner; dicampur minyak sayur untuk makanan; fondue
(keju melted) berbahan dasar minyak; ghee (minyak samin); headcheese (keju tanpa lemak); jerky (daging tanpa lemak);
keripik kentang rendah lemak; krim mentega; krim non-susu (krim yang terbuat dari minyak dan/atau lemak yang dapat
dimakan); krim senyawa (compound cream) (krim yang terbuat dari krim susu dan minyak dan/atau lemak yang dapat
dimakan); lemak babi; lemak daging sapi; lemak dari proses hydroginasi sayuran (untuk makanan); lemak hewani untuk
makanan; lemak kelapa; lemak nabati untuk makanan; lemak paus untuk makanan; lemak sapi untuk makanan; lemak untuk
makanan; lemak yang bisa dimakan; margarin; mentega; mentega apel; mentega dengan bumbu; mentega kakao; mentega
kelapa; mentega madu; mentega putih; mentega susu; minyak (dari tumbuhan) untuk keperluan kuliner; minyak (dari
tumbuhan) untuk makanan; minyak almond; minyak alpukat; minyak argan untuk keperluan kuliner; minyak argan untuk
memasak; minyak bayam; minyak beechnut; minyak bekatul untuk makanan; minyak berbumbu; minyak biji anggur untuk
keperluan kuliner; minyak biji anggur untuk makanan; minyak biji apel; minyak biji asam jawa; minyak biji camellia untuk
makanan; minyak biji delima; minyak biji gandum; minyak biji grapefruit; minyak biji kapas untuk keperluan kuliner; minyak biji
kesemek; minyak biji kurma; minyak biji labu; minyak biji labu untuk keperluan kuliner; minyak biji labu untuk makanan; minyak
biji perilla; minyak biji poppy; minyak biji quinoa; minyak biji rami untuk makanan; minyak biji semangka; minyak biji teh;
minyak biji tomat; minyak bunga matahari; minyak bunga matahari untuk keperluan kuliner; minyak bunga matahari untuk
makanan; minyak campuran untuk makanan; minyak canola; minyak canola untuk keperluan kuliner; minyak canola untuk
makanan; minyak colza untuk keperluan kuliner; minyak colza untuk makanan; minyak dan lemak untuk makanan; minyak dan
lemak untuk makanan, termasuk minyak sawit; minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak dedak padi; minyak dedak
padi untuk keperluan kuliner; minyak goreng; minyak hewani untuk keperluan kuliner; minyak hewani untuk makanan; minyak
ikan paus untuk keperluan kuliner; minyak ikan paus untuk makanan; minyak ikan yang dapat dimakan untuk keperluan
kuliner; minyak infus untuk keperluan kuliner; minyak infus untuk memasak; minyak inti sawit untuk keperluan kuliner; minyak
inti sawit untuk makanan; minyak jagung; minyak jagung untuk makanan; minyak jeruk nipis untuk keperluan kuliner; minyak
jeruk untuk keperluan kuliner; minyak kacang; minyak kacang kedelai untuk keperluan kuliner; minyak kacang kedelai untuk
makanan; minyak kacang kedelai untuk memasak; minyak kacang kemiri; minyak kacang mete; minyak kacang mongongo;
minyak kacang pinus; minyak kacang untuk keperluan kuliner; minyak kacang untuk makanan; minyak kedelai [untuk
makanan]; minyak kelapa organik untuk digunakan dalam memasak dan persiapan makanan; minyak kelapa organik untuk
keperluan kuliner; minyak kelapa untuk makanan; minyak labu pahit; minyak laut yang bisa dimakan untuk keperluan kuliner;
minyak lavander untuk keperluan kuliner; minyak lemon untuk keperluan kuliner; minyak lobak; minyak macadamia; minyak
mentega; minyak mustard (untuk dimakan); minyak mustard (untuk konsumsi); minyak nabati; minyak nabati untuk bahan
makanan; minyak nabati untuk keperluan kuliner; minyak nabati yang berasal dari ikan [selain minyak ikan cod]; minyak pequi
(lada); minyak perilla untuk keperluan kuliner; minyak perilla untuk makanan; minyak pistachio; minyak poppyseed untuk
keperluan kuliner; minyak rapa untuk makanan; minyak rempah untuk keperluan kuliner; minyak sacha inchi; minyak safflower;
minyak sapote; minyak sawit untuk makanan; minyak sayur dicampur; minyak sayur untuk keperluan kuliner; minyak sayur
untuk makanan; minyak sayur yang bisa dimakan; minyak serai untuk keperluan kuliner; minyak terhidrogenasi untuk
keperluan kuliner; minyak terhidrogenasi untuk makanan; minyak tulang untuk makanan; minyak untuk makanan; minyak
wijen; minyak wijen untuk makanan; minyak zaitun extra virgin untuk keperluan kuliner; minyak zaitun extra virgin untuk
makanan; minyak zaitun murni; minyak zaitun untuk keperluan kuliner; minyak zaitun untuk makanan; olesan (spreads)

740

Halaman 330 dari 1251

margarin dan lemak; olesan terbuat dari minyak nabati; saus minyak zaitun; sayuran yang diawetkan dalam minyak;
semprotan memasak berbahan dasar minyak; susu rendah lemak; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya;
topping dan isi yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit untuk makanan
penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; topping untuk makanan yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar
kacang, dan minyak inti kelapa sawit; yogurt rendah lemak; yogurt tanpa lemak; zaitun diisi dengan keju feta dalam minyak
bunga matahari; zaitun diisi dengan pesto dalam minyak bunga matahari; zat lemak untuk pembuatan lemak dan minyak yang
bisa dimakan; zat lemak untuk pembuatan lemak yang bisa dimakan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070856
: 19/10/2021 12:15:26
:
: PT Forisa Nusapersada

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Pegangsaan Dua No. 12, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HIDAYAH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan berwarna hitam
: 30
: ===Kopi Susu ; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman
kakao; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman teh dengan atau tanpa
susu; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; cokelat yang mengandung susu; es susu;
minuman berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman
cokelat; minuman cokelat dengan susu; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman
dengan bahan dasar kopi; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman yang terbuat dari cokelat; minuman-minuman
berperisa cokelat; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ; teh susu,
berbahan dasar tanpa-susu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070857
: 19/10/2021 12:16:01
:
: JANGTI JOHAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Perumahan Taman Permata Buana, Jl. Pulau Tidung VI Blok A-3 No. 35,
Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ZELUS APPAREL + LOGO ZLS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning emas, hitam, putih
: 25
: ===Baju Hangat; Busana Muslim; Celana jeans; Kaos tanpa lengan; Tutup kepala; alas kaki; baju kaos [pakaian]; bra; celana;
celana dalam; dasi; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; jas [pakaian]; jas hujan; kaos; kaos kaki; kaos oblong; kaos polo;
kaos singlet; kemeja; pakaian; pakaian dalam; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian jadi; pakaian renang; pakaian
untuk bayi; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; rok; rompi; sabuk kulit [pakaian]; sandal; sarung; sarung tangan
[pakaian]; sepatu; sepatu atletik; sol untuk alas kaki; syal; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070859
: 19/10/2021 12:21:25
:
: SJARLEINE MAJA SJOUFRON

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Raya Tenggilis No.73-75, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

740

540 Etiket

Halaman 331 dari 1251

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: LETHA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 18
: ===Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen (attaché cases), tas sekolah, tas kulit
bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang untuk bepergian, koper, koper besar, tas
untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi, tas
perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian yaitu kumpulan koper
terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Dompet paspor; Payung, payung matahari, tongkat untuk
berjalan; Penutup tas; Tali untuk tas; Tas bayi; Tas pria; Tas tangan santai; Tas-tas; gantungan kunci; kulit dan kulit imitasi,
dan barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, yaitu kantong, dompet, sarung, tas, amplop, kotak, tempat kartu kredit,
dompet, tali, dompet [purses], tas punggung, tali bahu, koper besar, tas untuk bepergian dan penutup perabot dari kulit, papan
dari kulit, moleskin [kulit imitasi]; ransel sekolah; sabuk kulit; tas; tas belanja kanvas; tas malam; tas multiguna, tas kantor,
kantong untuk membawa-bawa, dompet saku, dompet [purses], dompet kunci, dompet kartu, tag untuk koper, tas tangan; tas
pundak; tas rajutan; tas serut; tas suvenir; tas tangan fashion; tas tangan kecil [dompet]; tas wanita; tempat kartu, yaitu,
tempat kartu bisnis, tempat kartu kredit dan tempat kartu panggilan.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070861
: 19/10/2021 12:24:27
:
: noviana mustika ningrat

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl. flamboyant kencana A-5 no.12B rt001/ rw012 kel. rempoa kec. ciputat, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15412
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ka'ana kope
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih, hitam, coklat dan abu abu
: 30
: ===Kopi Susu ; Kopi gula aren; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; gula aren; minuman kopi espresso dicampur dengan
susu; minuman sediaan berbahan dasar kopi; sediaan minuman kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021070863
: 19/10/2021 12:26:54
:
: DARWIN NOVARIO WITARSA

540 Etiket

: JL. TUBAGUS ISMAIL RAYA NO.169 RT. 004 RW. 013, KEL. SEKELOA, KEC.
COBLONG, Kota Bandung, Jawa Barat, 40134
: Kiki Putri Rezeki S.E.,M.M
: FAZKI CONSULTANT & PARTNERS Jl. Al-Hikmah No 34 Rt.002 Rw.002 Kelurahan
Pondok Jaya, Kec. Sepatan, Tangerang 15520

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HAZEL STUDIO + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat Keemasan.
: 41
: ===Jasa pelatihan fotografi; Jasa pembuatan efek visual dan grafik untuk orang lain; Jasa proses gambar digital (fotografi);
Jasa studio fotografi; Jasa videografi; Layanan fotografi; Layanan reporter berita, layanan reporter foto; Menyediakan fasilitas
untuk kegiatan fotografi; Peyediaan foto yang tidak dapat diunduh di bidang perjalanan; Reportasi hasil fotografi; fotografi;
fotografi Digital; fotografi potret; fotografi udara; instruksi fotografi; jasa proses gambar digital (fotografi); jasa-jasa fotografi
pernikahan; layanan pencitraan digital [fotografi]; layanan perpustakaan fotografi; pelatihan di bidang desain; pengeditan film
fotografi; pengeditan foto; penyewaan peralatan fotografi; publikasi diagram, gambar dan foto-foto===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070866
: 19/10/2021 12:31:52
:
: Evelyn Hadi Tarjanto

540 Etiket

: Kepa Duri Blok A/12, RT 004 RW 010, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11510

Halaman 332 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DUMPLING MERTUA
: Pangsit

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Merah, Kuning, Orange
: 30
: ===pangsit beku===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070867
: 19/10/2021 12:36:10
:
: mutiara jasmine

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: komplek batan indah blok G no 63 RT012 RW004 kel. kademangan kec. setu, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15313
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: kane bato
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 30
: ===Cimol; Cireng===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070870
: 19/10/2021 12:44:02
:
: Giri Rangga Pati Fatah

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. RA Kosasih No.477 Rt002/002 Subang Jaya Cikole Kota Sukabumi JAWA
BARAT, Kota Sukabumi, Jawa Barat, 43116
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: dboodaya
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam , Putih ,Gold
: 14
: ===Shi (Peti Kayu Untuk Hantaran Pengantin); jam tangan kayu; kotak perhiasan kayu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

566

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: DID2021070872
: 19/10/2021 12:48:52
:
: PT. PRINTEROUS GLOBAL

540 Etiket

: Jl. Raya Kebayoran Lama No.333 A-B,
RT.003 / RW.001, Kel. Sukabumi Utara,
Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Bastian Hasan S.H.,S.T.,M.T.,M.H.,
: BAZT Law Office & Consultants Gedung Thamrin City, Lantai 3 Blok G28 Nomor 78, Jalan Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat 10230

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

Halaman 333 dari 1251

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

566

: Biru, Hitam.
: 16
: ===Alat tulis menulis kertas dan amplop; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan perekat untuk
keperluan tulis menulis atau rumah tangga; Bahan perekat untuk keperluan tulis menulis dan rumah tangga; Bahan-bahan
cetak, yaitu, kertas dan karton untuk digunakan dalan pembuatan kartu identitas, kartu telepon, cek, kartu kredit atau kartu
bank, passpor, dokumen visa, sim, kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, ijin tinggal, kartu kesehatan profesional
dan dokumen administratif pribadi lainnya yang terdiri dari area yang dapat dibaca oleh mesin; Barang cetakan dan barangbarang yang terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal kosong, buku catatan; Barang-barang cetakan, yaitu, koran,
foto-foto, majalah, buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di bidang hukum; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto,
majalah, buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di bidang sekuritas, opsi dan instrumen keuangan lain; Barang-barang
terbuat dari karton, yaitu file dan folder dokumen, tag untuk kado, kotak kado; Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku
nota, buku catatan, buku harian, jurnal kosong, buku tulis dan kertas tulis; Barang-barang tercetak, termasuk majalah, buku,
brosur, kalender, katalog; Buku anak-anak; krayon; spidol dengan ujung bulu kempa atau serat yang padat; pena untuk
menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta; majalah dalam bidang fesyen, mainan dan fantasi; buku untuk koleksi
autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender; buku kegiatan anak-anak; buku harian; map; kertas hadiah/kado; kantong
hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu ucapan; kotak kerajinan hobi untuk membuat kolase; kotak kerajinan hobi
untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan; kompon pemodelan; serbet kertas; buku catatan; bloknot; novel; poster; alat
tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan, selain untuk permainan; pola untuk membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis
menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau
berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Busa berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumahtangga; Kain berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Kantong plastik untuk membungkus bahan
makanan; Karton; Kertas karton; Kertas, karton dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini tidak termasuk dalam kelas
lain; Kotak terbuat dari karton; Label dari kertas atau karton yang dapat dipasang di leher botol atau sambungan daun pintu
untuk bahan promosi; Label dari kertas atau karton yang dapat dipasang digulungan kain dan gantungan kain sebagai bahan
promosi; Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Map [alat tulis menulis];
Materi promosi yang terbuat dari bahan kertas atau karton dan mempunyai sambungan mika untuk ditempelkan ke meja atau
rak tampilan produk; Paket alat tulis-menulis terdiri dari kertas untuk menulis, amplop, penanda, dan stensil; Papan tulis untuk
menulis; Publikasi, majalah, brosur, selebaran; materi pendidikan dan pengajaran (kecuali aparatus); semua barang yang
tersebut di atas berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis
menulis); Tempat alat tulis menulis [set]; Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau karton; alat atau bahan pendidikan dan
pengajaran berupa rumus spesifik yang terdiri dari 3 tahap terbuat dari karton atau kertas; alat dan mesin penjilid buku
[peralatan kantor]; alat pelubang [keperluan kantor]; alat tulis; alat tulis kantor; alat tulis kertas kantor; alat tulis menulis; alat
untuk kesenian; alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas); bahan kemasan dari karton atau kertas untuk es;
bahan kemasan plastik untuk sandwich; bahan kemasan terbuat dari karton; bahan pendidikan dalam kelas ini dalam bentuk
buku, majalah, berita berkala dan pamflet; bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali aparat-aparatnya); bahan pengemasan
dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat
dari karton, kertas dan plastik; bahan penjilid buku; bahan perekat untuk keperluan tulis menulis; bahan plastik untuk
kemasan; bahan untuk tulis menulis; bahan-bahan menggambar dan bahan-bahan untuk kesenian; bahan-bahan pendidikan
dan pengajaran; bahan-bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas); bahan-bahan plastik untuk pembungkus; bahanbahan plastik untuk pengemasan dan pembungkus; bahan-bahan publikasi dan cetakan, yaitu, buklet, majalah, pamflet,
laporan, buku pedoman, kartu resep, brosur, berita berkala, alat tulis menulis; bahan-bahan untuk menjilid buku; barang
cetakan; barang cetakan (kecuali buku dan majalah berkala); barang-barang dari karton; benang untuk penjilid buku; bendabenda dekoratif [ornamen] terbuat dari karton; buku cetak di bidang pengenalan produk; buku petunjuk (dalam bentuk barang
cetakan); cetakan dan buku; huruf-huruf cetak, blok-blok cetak; kantong dari karton; karton; karton bergelombang; karton*;
kertas dan karton dan barang-barang terbuat dari bahan itu, yaitu, buku, boks, kartu, amplop, buku catatan, kalendar; kotak
display stiker terbuat dari karton; kotak hadiah dari karton atau kertas; kuas pelukis; kuas tulis; kuas untuk dekorator; kuas
untuk melukis; kuas untuk melukis kaligrafi; label kertas atau karton; lembar kontrol kelembaban kertas atau plastik untuk
kemasan bahan makanan; materi pengajaran, pendidikan, dan pengajaran yang dicetak; mesin ketik dan alat alat kantor
(kecuali perabot); mesin penjilid buku untuk penggunaan kantor; mesin tulis jenis kantor; mesin tulis manual dan elektrik;
ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari karton; ornamen yang terbuat dari karton; pajangan spanduk karton; papan
gambar dan lukis (dari) karton; papan iklan tercetak dari karton; pena-pena pemberi tanda untuk menulis diatas papan tulis
putih; perekat untuk alat tulis menulis; perekat untuk keperluan tulis menulis dan rumah tangga; plakat kertas atau karton;
pulpen untuk menandai [alat tulis menulis]; undangan cetak terbuat dari karton; wadah kemasan industri dari karton; wadah
kemasan industri dari kertas dan karton; wadah pengemasan industri dari kertas atau karton; wadah yang terbuat dari
karton===
: D122021070873
: 19/10/2021 12:49:40
:
: MUHAMMAD HANAFI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Cancer 2 No. 51 Komplek Bumi Cahaya Bintang RT. 045 RW. 008 Kelurahan
Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan,
70714
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HERBALGO
:

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Hitam,Hijau, dan Putih
: 30
: ===Kopi jahe; minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak)===
: DID2021070874
: 19/10/2021 12:51:08
:
: PRIMA DONNA DEVELOPMENT CORPORATION

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 373 First Street, Suite 100
Los Altos, California 94022
USA
: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SERES SPA SANCTUARY + Lukisan
: SERES SPA SANCTUARY + Lukisan : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat khaki, Merah, Oranye dan Kuning.
: 3, 44
: ===Gel untuk mandi; Kolonye; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; bedak; bedak tubuh; eau de toilette;
gel untuk mandi pancuran (shower); kosmetik; krim tangan; krim tubuh; losion untuk tubuh; minyak esensial; minyak kosmetik
untuk kulit; minyak mandi; minyak pijat; minyak tubuh; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak-minyak sari kosmetika;
parfum; pelembab tubuh; peralatan mandi tanpa obat; sabun tubuh; scrub pengelupasan untuk tubuh; sediaan pembersih
badan; sediaan penataan rambut; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan rambut; semprotan tubuh beraroma===
===Jasa perawatan kesehatan; Jasa spa kesehatan; Perawatan kecantikan; informasi, nasihat dan konsultasi yang
berhubungan dengan kesehatan, kebersihan dan jasa perawatan kecantikan; layanan konsultasi dan nasehat di bidang
perawatan kecantikan dan tata rambut; layanan manikur dan pedikur; layanan perawatan rambut; layanan sauna; memberikan
informasi di bidang kesehatan dan kesejahteraan; memberikan informasi terkait layanan penataan rambut dan salon
kecantikan; memberikan informasi terkait layanan salon kecantikan; pemijatan; penataan rambut; salon kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070875
: 19/10/2021 12:51:51
:
: NIKEN WIDYASTUTI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BONDO RT.003 RW.007, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, 59453
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BKN BAKSO KOTAK NIKEN
: Tidak Ada Terjemahan
: TULISAN BAKSO WARNA BIRU, TULISAN KOTAK WARNA MERAH, TULISAN NIKEN WARNA HITAM, TERDAPAT
GAMBAR LOBSTER WARNA MERAH DALAM KOTAK, TERDAPAT INISIAL BKN DALAM KOTAK, UNSUR WARNA BIRU
MERAH HITAM
: 29
: ===Bakso daging sapi; Bakso dan/atau kue (perkedel) gurita; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso dan/atau
kue (perkedel) sayuran; Bakso dan/atau lumpia udang; Bakso goreng; Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam; Kaldu bakso;
Tahu Bakso; bakso; bakso ayam; bakso campur; bakso ikan; bakso ikan udang; bakso ikan yang digoreng; bakso isi daging
ayam cincang; bakso isi daging ikan cincang; bakso isi daging sapi cincang; bakso lobster yang dibumbui; bakso sapi; bakso
sosis (adonan bakso dalam bentuk sosis); bakso sosis ayam; bakso sosis ikan; bakso sosis sapi; bakso sotong; bakso tahu
ayam; bakso tahu ikan; bakso tahu sapi; bakso telur ayam; bakso telur ikan; bakso urat; daging sapi rebus===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021070876
: 19/10/2021 12:57:10
:
: Walter

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: CITRA 3 EXT BLOK B-14 NO.6, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

740

540 Etiket

540 Etiket
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: APE WATER
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua, Biru Muda, dan Putih
: 39
: ===Jasa Isi Ulang Air Minum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070877
: 19/10/2021 12:59:40
:
: PT YANTOS JOS GANDHOS

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sovereign Plaza Building Lantai 5 Unit A, Jl. TB Simatupang Kav 36 , Kel. Cilandak
Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos:
12430, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AYOOE BEAUTY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 3
: ===Aftershave; Air beling; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Amplas
besi; Amplas cat duco; Amplas kayu; Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Aromatik diffuser; Baby soaps; Bahan
kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau
kosmetik.; Bahan pengawet kulit (pengkilat); Bahan riasan; Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Bahan-bahan perawatan
pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak,
penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk
perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir,
semprotan, mousse, gel; Balsam bayi (lilin lebah) tidak mengandung obat; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur;
Balsem kecantikan; Balsem mata; Bantal mata mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Batang kondisioner;
Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa
kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Belau cucian; Bibit parfum; Bintang terima 3; Bubuk
sampo; Bubuk toilet; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Bumbu Mayat;
Bunga Rampe; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pembersih; Busa pencuci wajah; Busa rambut; Cairan Esensi; Cairan atau zat
untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar; Cairan atau zat pembersih
saluran bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar diesel; Cairan atau zat pembersih sisa
pembakaran pada ruang pelumasan mesin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih
sistem bahan bakar diesel; Cairan atau zat untuk membersihkan komponen-komponen rem kendaraan; Cairan atau zat untuk
membersihkan tar jalan, getah pohon, dan serangga membandel pada permukaan kendaraan; Cairan bernutrisi untuk bulu
mata; Cairan harum untuk tubuh; Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan
pembersih karat; Cairan pembersih kotoran (lumpur) yang melekat; Cairan pembersih kotoran yang mengandung kalsium;
Cairan pembersih transmisi otomatis; Cairan pembersih untuk pendingin mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara
disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak mengandung obat; Cairan untuk menyetrika; Cairan
untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Coating kaca
mobil; Cologne bayi; Deodorant stick; Deterjen bayi; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair
konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk sediaan pembersih untuk
meningkatkan kualitas laundry; Deterjen untuk keperluan binatu; Dispenser pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut;
Dupa dalam kemasan; Dupa yang disemprotkan; Eksfoliator; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens
and minyak yang mudah menguap; Esens rambut; Esensi untuk keperluan kosmetik; Eyeliner; Fondation yang lembut; Garis
Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel
pelangsing (kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah
bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi berendam dan
shower bukan untuk keperluan medis; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Gincu; Highlighter; Highlighter
badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit
(kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Hyaluronic serum; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non
listrik; Isi ulang untuk dispenser pengharum ruangan listrik; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat nonmedis; Kain Penggosok; Kain amplas dari pasir; Kain penyeka [perlengkapan mandi]; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi
sediaan kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.;
Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Kolonye; Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir;
Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum
wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan
alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia;
Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak
padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-

740
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garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit
manusia; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat;
Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim dan minyak untuk
berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim
kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim mata; Krim
matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab; Krim
pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan
dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk
mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim
untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk
digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu
dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Kuku
buatan; Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Lak rambut; Larutan pembersih muka; Lembaran kertas yang diresapi
dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan
pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Lembaran, bantalan, ban, cakram dan roda
abrasif; Lilin leleh; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); Lipensetip; Lipstik berbentuk pasta;
Lipstik cair; Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi
untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus make-up; Losion
pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu
untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik;
Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek
(kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat
anti penuaan; Make up remover gel; Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Malam pembuat sepatu; Malam tukang
sepatu; Malam untuk kulit; Malam untuk sepatu; Maskara; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk
tangan; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan
[tangan]; Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh
sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker
wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Media abrasif untuk
keperluan dapur (pembersihan); Minyak bayi; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik;
Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk mandi, garam untuk
mandi; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan
losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Mousse
(busa) untuk bercukur; Nyongyong; Obat kumur; Obat kumur oral; Obat kumur tidak mengandung obat; Odol; Paket masker
untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette;
Pasta cuci tangan (non-medis); Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik);
Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik;
Pelembab dari susu; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pelembut kain; Pelembut kain
konsentrat; Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut pakaian;
Pelet (Minyak); Pelicin pakaian; Pembasmi jamur yang pada kaca mobil; Pembersih; Pembersih Badan; Pembersih Wajah
[Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih blok mesin mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih kaca; Pembersih karpet;
Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-inone; Pembersih mobil; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih untuk mandi bayi;
Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pembilas kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk;
Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Pencuci tangan;
Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pengawet kulit (poles); Pengharum interior
mobil; Pengharum ruangan; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior;
Pengkilap serba guna (semir ban); Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penguat warna pada kain; Penjernih; Pensil
highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Penyegar nafas
tidak mengandung obat; Penyegar ruangan; Penyegar udara ruangan; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan
membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan
sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut;
Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata;
Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis dalam pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai
anti slip; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan
pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan
cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk
perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit
dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi,
yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk
perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih
kulit dan badan; Produk perawatan rambut; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil
mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan
atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang
sudah diberikan wewangian; Pupur; Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan
buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti
keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun
jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi
untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau
badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun
{bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower,
minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir;
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Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi
Ruangan; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan
noda; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit;
Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kimia untuk mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah
tangga (cucian); Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan
tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair,
bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan;
Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku;
Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk
mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan
untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi
tidak mengandung obat; Sediaan mandi; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil menggunakan tangan; Sediaan minyak panas
(kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan pembersih kamar mandi;
Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan pembersih untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid);
Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pembersihan untuk penggunaan kamar mandi; Sediaan
pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif;
Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu;
Sediaan pengelupas cat dan sticker; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat dan pernis; Sediaan pengeringan rambut;
Sediaan penghapus perekat; Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry; Sediaan penghilang warna untuk keperluan
binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion,
gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu,
balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan
untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo,
kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan peredam cucian; Sediaan
perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan perlindungan dari sinar matahari; Sediaan pewangi untuk
udara; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan sebelum bercukur; Sediaan sediaan untuk
membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan sediaan untuk membuang lemak; Sediaan setelah bercukur; Sediaan tabir surya;
Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan tata rias wajah; Sediaan toilet tidak
mengandung obat; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk keperluan pembersihan; Sediaan untuk mandi dan mandi;
Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk melembutkan rambut; Sediaan untuk membersihkan (tidak mengandung obat);
Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan saluran pipa; Sediaan untuk
memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk
mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk menghilangkan kerak air untuk kebutuhan
rumah tangga; Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok kendaraan; Sediaan untuk
pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan antibakteri untuk
membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan pembersih untuk keperluan industri, yaitu komposisi berbasis pelarut untuk
pembersihan dan dekontaminasi reaktor, kapal, tangki, menara vakum, alat penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan,
dan peralatan industri lainnya.; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Sediaan-sediaan perawatan kulit
non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar
kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Sediaan-sediaan pewarna bibir;
Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); Semir sepatu; Semir sepatu bot;
Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Semprotan pembersih karpet; Semprotan untuk
keperluan pribadi yang tidak mengandung obat; Senyawa wewangian; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata
(kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum
jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik);
Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Shampo berbentuk batangan; Sipat; Sipat
(Kosmetik); Siwak; Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Standar pelembut
kain; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik);
Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu basah bayi; Tisu deodoran; Tisu diresapi
sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi
dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Udara yang dimampatkan
dalam kaleng untuk tujuan pembersihan dan penghapusan; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Warna alis; Wax polishing
(malam pemoles); Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit;
Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan
kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; Zat untuk menurunkan
kelembaban untuk penggunaan rumah tangga; abrasive fleksibel; abrasive industri; abu vulkanik untuk dibersihkan; aditif
cucian; agen pembilas pencuci piring; agen pembilas untuk cucian; agen pencuci untuk tekstil; air bunga jeruk [sulingan
herbal]; air lavender; air linen beraroma; air mawar [sulingan herbal]; air parfum; air toilet biasa; air toilet yang mengandung
minyak ular; air wangi; alis palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen];
amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas; amplas untuk mengasah pensil gambar; amril; anti keringat; anti keringat
(pembersih badan); antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi;
apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; aplikator semir sepatu yang mengandung semir sepatu; aroma diffuser
buluh udara; aromatik [minyak esensial]; aromatik untuk keperluan rumah tangga; astrigen untuk wajah tidak mengandung
obat; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan kimia pencerah warna untuk
keperluan rumah tangga [binatu]; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan
pembersih untuk membersihkan permukaan; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan pewarna rambut; bahan-bahan
untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bahan-bahan
untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; baju-baju bayi yang diresapi; bakhoor; balm cukur;
balm dan krim setelah bercukur; balm rambut non-obat; balsam non-medis untuk rambut; balsam rambut; balsem bibir tanpa
obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan
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bibir; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan medis; band abrasif; bantalan diresapi dengan sediaan melepas
make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan pembersih
diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pradibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basis make-up dalam
bentuk pasta; basis untuk make-up; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang dupa; batang kapas
untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat; batu apung; batu apung buatan; batu apung untuk digunakan
pada tubuh; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik beraroma; batu pemulih kaki; batu
penghalus; batu tawas [astringen]; batu tripoli untuk dipoles; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak
dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak
krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk
penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah;
bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; benzine penghilang noda; berkumur, bukan untuk tujuan
medis; bilas warna untuk rambut; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; blau cuci; body
butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer
lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk
keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk
gosok; bubuk kaki tanpa obat; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi tanpa obat; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pacar; bubuk
padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi; bubuk pemoles; bubuk pencuci rambut; bubuk pewangi anti bau badan;
bubuk sabun; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah,
kosmetik dan mandi; bulu mata palsu; busa cukur; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa mandi; busa pembersih;
busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk digunakan di mandi pancuran (shower); busa untuk mandi
berendam dan pancuran; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cairan gerusan;
cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil; cairan pembersih kering; cairan
pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan pencuci; cairan penghapus kutek; cairan
penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik [e-liquid]
terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik
terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan
untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cairan untuk pembersih injector; cat badan
lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat krom; cat kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel;
cat sediaan pengupasan; cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cat wajah; cat, pernis dan pernis menghapus komposisi; celak
mata; cemerlang; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; cologne setelah bercukur; colognes, parfum dan kosmetik; compacts
/ kompak yang mengandung make-up; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah; cosmeceuticals
untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk penggunaan pribadi; cream bath
campuran bunga kering dengan rempah-rempah; cuci buah dan sayuran; cuci masker; dandan; dandanan teater; darah teater;
dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar
perona mata agar warna lebih keluar (Eye primer); dasar untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku; degreas, selain
untuk digunakan dalam proses pembuatan; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran rollon; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk
hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran
untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran,
anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk
penggunaan pribadi; detergen untuk menghilangkan jamur; deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen cucian; deterjen
mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen
pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen piring; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen rumah tangga yang mengandung
bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk mobil; deterjen
untuk penggunaan rumah tangga; deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk keperluan rumah tangga]; deterjen, selain
untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; deterjen, tissue basah; diamantine [abrasif]; dupa; eau de
parfum; eau de toilette; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak aromatik; ekstrak bunga
[parfum]; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan
kosmetik; emolien rambut; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh; emulsi tubuh
untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik;
emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; enamel kuku; esens kayu putih [minyak esensial]; esens pemutih; esens
perawatan kulit non-medis; esens tubuh; esens untuk kulit; esens wajah; esensi badian; esensi halus; esensi halus/esens
yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; esensi yang dapat
dimakan untuk bahan makanan [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [zat eterik]; face tonics
klarifikasi penyeimbang minyak; fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; fumigasi dupa untuk kamar
wewangian; garam mandi; garam mandi beraroma; garam mandi kosmetik; garam mandi tanpa obat; garam mandi untuk
keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; garam pemutih; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk
keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel kosmetik; gel kuku; gel kulit untuk
mempercepat, meningkatkan atau memperpanjang tan; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan
mandi; gel mandi dan mandi, bukan untuk tujuan medis; gel mandi tidak mengandung obat; gel mandi, krim dan minyak; gel
mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel pasta gigi; gel patung; gel pelembab
[kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pelindung rambut; gel pemanas non-medis; gel pemutihan gigi; gel penata alis;
gel penata rambut; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel
rambut; gel rambut dan mousse rambut; gel setelah bercukur; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik;
gel tahan usia; gel tanpa obat; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk dipakai
setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk mandi pancuran
(shower); gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak
mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder, pembersih tangan dan
pencuci tangan; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit;
gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; geraniol; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glasir cucian; glasir
pati untuk keperluan binatu; glasir rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter kuku; glitter tubuh; glitter untuk
keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; greasepaint; gulungan abrasif; handuk basah yang sudah dibasahi
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diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan;
handuk pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk
digunakan dengan sediaan kosmetik; heliotropin; hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut; hidrogen
peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; ionone [wewangian]; isi ulang aroma untuk dispenser aroma
ruangan listrik; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan non-listrik; isi ulang aroma untuk reed diffusers; jel dan krem
untuk mandi shower; jel dan krim untuk mandi shower; kain abrasif; kain ampelas; kain amplas; kain atau tisu diresapi dengan
pembersih kulit; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk
membersihkan kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih
kulit; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain diresapi dengan sediaan pemolesan untuk dibersihkan; kain diresapi
untuk debu; kain diresapi untuk pemolesan; kain kaca [kain abrasif]; kain make-up dari kapas; kain pembersih, debu atau
pemolesan diresapi; kain yang diresapi sediaan pembersih; kamar mandi tanpa obat; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup,
kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan;
kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur pembersih;
kapur sirih; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; karbida logam [abrasive]; kaset untuk membubuhkan
wig; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kaus kaki
yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi; kemenyan; kepingan baja untuk
digunakan sebagai bahan abrasif pada sandblasting; kertas abrasif; kertas ampelas; kertas amplas; kertas amplas untuk
mengasah pensil gambar; kertas polishing; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik;
kerucut dupa dan dupa; kerucut pinus beraroma; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi,
maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang terdiri
dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata;
kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit
wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu,
semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo,
pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun
mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet;
komposisi abrasif yang digunakan dalam pembuatan cat logam; komposisi pelepas cat; komposisi pelepas pernis; kompres
mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kain; kondisioner kuku; kondisioner kulit; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner
rambut, losion rambut, pewarna rambut; kondisioner sampo; korundum [abrasif]; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain
anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku,
rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan
matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak
mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu
mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit;
kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi
bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan
pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik
yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu
permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer,
pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow),
pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu,
losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim; krim after-shave (non-obat); krim after-sun
untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk
keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak
mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan
kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh;
krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar
matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim
exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara;
krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah
dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan
lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk
keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit
untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim
mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim
matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk
menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik;
krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus
rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih nonobat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur;
krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim pengkondisi; krim pengkondisi
kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan
rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat;
krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok
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tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim
tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan,
krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim
tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim
tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk
keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim
untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk
mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim
untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi;
krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak dan susu untuk tubuh,
sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik;
kristal mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi, bukan untuk keperluan medis; kuku buatan akrilik; kuku
buatan bubuk; kuku buatan dari logam mulia; kuku jari kaki palsu; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci;
kunko [fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; kutek kuku; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; larutan pembersih
bioteknologi untuk memecah bahan organik dan menghilangkan noda; larutan pembersih untuk peralatan sterilisasi ultrasonik
gigi; lem ikatan potongan rambut; lem untuk menguatkan kuku; lembar abrasif; lembar pengering antistatik; lembaran binatu
untuk penghilang noda warna; lilin bahan kulit; lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin carnauba
polishing untuk penggunaan mobil; lilin kumis; lilin lantai; lilin mobil; lilin obat menghilangkan rambut; lilin pembuat sepatu; lilin
pemoles; lilin penata rambut; lilin penjahit; lilin penjahit dan tukang sepatu; lilin pijat, selain untuk keperluan medis; lilin tanpa
selip untuk lantai; lilin tukang sepatu; lilin untuk keperluan kecantikan; lilin untuk lantai parket; linen untuk penggunaan
kosmetik; lipstik; losion; losion untuk kulit; losion bayi; losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk
digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan
untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi
non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah
bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk
perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh;
losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab,
minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion
aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh
beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi
kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim
dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi
untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk
keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion
obat menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion
pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk
wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion
penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah
matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir
surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion
tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion
tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk
mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion
wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion
wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up
dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up
menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi
busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik;
maskara; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker
kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk
membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab
kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk
kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit
[kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker mata
gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral;
masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker
penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian
mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat
yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker
wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik;
membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan dan mencuci preparat dan bahan;
membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan kapur; membersihkan pelarut, selain untuk digunakan
dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun tanaman;
membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat
minyak dan lotion; memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci soda, untuk membersihkan; menggiling foil; menghapus
kerutan sediaan perawatan kulit; menghidrasi; mengklarifikasi tonik wajah; mint untuk wewangian; minyak Kolonyo; minyak
after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi;
minyak atsiri citron; minyak bergamot; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa
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canina untuk penggunaan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak
esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan
binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk
beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk digunakan sebagai penyedap
makanan; minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan umum; minyak esensial untuk keperluan industri;
minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan
pribadi; minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak esensial
untuk penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak gaultheria; minyak jenggot; minyak
kasturi [wewangian]; minyak kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak
kutikula; minyak lavender; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik;
minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi
tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak
mawar untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak memperbaiki rambut; minyak non-obat; minyak parfum; minyak
parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari
[kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak
penyamakan matahari; minyak peppermint [wewangian]; minyak perlindungan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh;
minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak pohon teh; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang
aring; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak
terpentin untuk degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan
toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak
wajah; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak, losion dan susu semua
untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan kulit;
minyak-minyak sari kosmetika; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse dan gel penataan rambut; mousse perawatan kulit;
mousse perlindungan rambut; mousse rambut; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; musk alami;
musk sintetis; mutiara mandi; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; obat
kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur
tanpa obat untuk hewan peliharaan; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; oil baths untuk perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket
kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit;
paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan
kosmetik; paket wajah; palet pengkilap bibir; palet perona mata; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk
bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk
keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasir abrasif; pasir untuk sandblasting; pasta abrasif; pasta gigi;
pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat
kumur; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal
silau; pasta pemutih gigi; pasta styling untuk rambut; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta untuk tangkai pisau cukur;
pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pati cucian; pati untuk keperluan binatu; pelarut pembersih,
selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan
pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai
kosmetik; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan,
tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan
krem untuk badan dan kulit; pelembut kain; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pelicin dan pengharum pakaian yang
akan di setrika; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari
untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak
mengandung obat; pelunak kutikula; pembentuk garis bibir; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki
sampah menggunakan pewangi; pembersih berbasis kimia bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di
industri dan rumah tangga (selain untuk digunakan dalam proses manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi
bahan organik dan hidrokarbon; pembersih berbentuk krim; pembersih busa untuk penggunaan pribadi; pembersih daerah
kewanitaan tidak mengandung obat; pembersih dinding ban; pembersih jendela; pembersih jok; pembersih kamar mandi;
pembersih karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kipas angin; pembersih kulit;
pembersih oven; pembersih pakaian selam; pembersih rem; pembersih rumah tangga; pembersih saluran alkali dalam bentuk
padat; pembersih saluran enzimatik; pembersih saluran kaustik; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk bubuk;
pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk cairan; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk gel;
pembersih semprot; pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga;
pembersih semprot untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih sepatu (sediaan); pembersih tangan; pembersih tata
rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim,
tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih vinil dan kulit serta lapisan pelindung; pembersih wajah; pembersih
wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; pembersihan,
pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing
dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilas akhir cucian; pembilas gigi; pembilasan rambut;
pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemecah rambut [sediaan penataan
rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi
dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih bokong; pemutih cucian; pemutih
gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih rambut; pemutih selakangan; pena
cat kuku; pena cat kuku remover; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencerah rambut; pencuci muka; pencuci
tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau
deodoran pribadi; pencuci wajah berbentuk bubuk; pencucian cucian; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis; penetral
bibir; penetral untuk pengeritingan permanen; pengatur tekstur rambut; pengawet untuk kulit [poles]; pengelupas sel kulit
(peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; pengeras kuku; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku; pengharum ruangan; penghilang cat kuku;
penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang enamel kuku; penghilang
kapur; penghilang lem [selain untuk keperluan industri]; penghilang lemak; penghilang lilin lantai [sediaan gerusan]; penghilang
limescale; penghilang noda; penghilang noda hewan peliharaan; penghilang pernis; penghilang riasan mata;
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penghitam alis; pengkilap bibir; pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; peningkat bawah mata; pensil
alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir;
pensil untuk keperluan memutihkan gigi; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah
matahari, gel dan minyak; penyedap untuk minuman [minyak esensial]; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar nafas,
bukan untuk tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka yang
dilembabkan terlebih dahulu dan tissue yang diresapi dengan bahan pembersih; penyeka yang diresapi dengan sediaan dan
bahan-bahan untuk membersihkan dan memoles; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion
wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; penyemprot
tubuh; peralatan mandi tanpa obat; perasa kue [minyak esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perasa makanan
disiapkan dari minyak esensial; perasa menjadi minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa menjadi
minyak esensial, untuk tembakau; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut
dan sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu,
rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku palsu; perekat untuk membubuhkan alis palsu;
perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk
membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk
keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis
kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; perona mata berupa kilauan (Eyeshadow glitter); perona pipi; perona pipi dalam
bentuk krim (Cream blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations)
untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); persiapan untuk perawatan rambut;
petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk
kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel
[kosmetik]; pewarna janggut; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk
pemutihan; pewarna untuk keperluan toilet; pewarna-pewarna rambut; pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut;
pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles dan krim untuk logam; poles gigitiruan; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar;
pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik];
potpourris [wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk
mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik;
preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk dan
sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo,
kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan
untuk merawat kuku; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat mulut dan gigi; produk dan
sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat tangan dan kaki; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk kosmetik
dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk mandi non-medis; produk pelindung matahari (kosmetik); produk
pembersih rumah tangga; produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk
perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan
kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan
perawatan kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun;
produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; produk yang tidak
mengandung obat untuk penggunaan higienis mulut; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rambut rontok; ramuan mandi,
bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rendam kaki tanpa
pengobatan; rias wajah; riasan mata; rum rum; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata
rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan
untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair pribadi, sabun pribadi
tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun cair untuk binatu; sabun cair
untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh;
sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan;
sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi;
sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi
[untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel;
sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun
pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun
tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk
cair, padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk keringat kaki;
sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah
tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran
manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk
mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa
untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk
mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun
mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet aroma untuk bantal mata; sachet bunga
rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; sachet untuk linen wangi; safrol; sahampoo untuk
kendaraan; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; salep tanpa obat untuk
melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; sampo; sampo dan kondisioner
rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo
ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk
rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub kaki; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik;
scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan
untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sealant polimer untuk membersihkan,
menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan untuk mencuci tangan; sediaan untuk mengkilapkan buah;
sediaan abrasif; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan

Halaman 343 dari 1251

aromaterapi; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan bercukur
dan bercukur; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari;
sediaan binatu; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium
bersih; sediaan buffing kuku; sediaan busa untuk mandi; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan cukur; sediaan dalam bentuk
emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan
kulit; sediaan dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; sediaan dan perawatan rambut;
sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan degreasing; sediaan degreasing
dengan basis pelarut; sediaan degreasing untuk keperluan rumah tangga; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi
atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan dry-cleaning; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut;
sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan furbishing; sediaan gerusan; sediaan gigi nonobat untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat
untuk ternak; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kondisioner kain;
sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut
untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa
obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan
kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk
berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik
untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk
mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari
sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis;
sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik
untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi;
sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias
artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit
mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit;
sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi busa;
sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower);
sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi untuk hewan peliharaan;
sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan meluruskan rambut; sediaan membersihkan dan mencuci untuk
keperluan rumah tangga; sediaan membersihkan kendaraan; sediaan mencuci rambut; sediaan menghapus make-up; sediaan
menghapus pernis; sediaan menghilangkan karat; sediaan menghilangkan kutikula; sediaan menghilangkan kutikula untuk
keperluan kosmetik; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan
matahari; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih badan; sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan
pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih untuk
membersihkan permukaan substrat dari pelapis, noda, cat dan komposisi endapan yang tidak diinginkan untuk menghilangkan
getah dan perekat, pelumas dan tar serta sediaan dekalsifikasi dan penghancuran kerak untuk pembersihan produk rumah
tangga; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan dan pemolesan;
sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan
pembersihan kaca depan; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan
kulit tanpa obat; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk
barang-barang perokok; sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat
untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan
pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan
pembersihan untuk membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan
pribadi; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemolesan; sediaan
pemolesan untuk bahan kulit; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit;
sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan pemutih, pembersih dan kompon;
sediaan pemutihan gigi; sediaan pemutihan kulit; sediaan penataan rambut; sediaan pencuci; sediaan pencuci piring; sediaan
pencucian dan pemutihan; sediaan pencucian untuk keperluan binatu; sediaan pengasah; sediaan pengasahan; sediaan
pengencangan payudara kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan dan pengeritingan permanen; sediaan
pengeritingan rambut dan pengaturan rambut; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penghilang
pernis; sediaan penghilang rambut; sediaan penghilang warna; sediaan penghilang warna untuk rambut; sediaan penguatan
kuku; sediaan pengupasan lantai; sediaan pengupasan lilin; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi
tanpa obat; sediaan perataan [kanji]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki
tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan;
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat
penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih,
toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah,
lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka
dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan
kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun
mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan
matahari bukan medis; sediaan perawatan matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan non-obat untuk anjing;
sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat
untuk ternak; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan
rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni;
sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan
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perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan
perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan perbaikan kuku;
sediaan perendaman cucian; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewangi ruangan;
sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan
untuk keperluan kosmetik; sediaan phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan
pra-perendaman; sediaan rambut santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi menjadi
peralatan mandi non-obat; sediaan sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan setelah bercukur; sediaan sun block;
sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan
tanpa obat untuk digunakan di kamar mandi; sediaan tanpa obat untuk merawat dan membersihkan hewan; sediaan tanpa
obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan tata rias; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan
perawatan tubuh; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan
kosmetik; sediaan ukuran binatu; sediaan untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut
dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan
untuk membersihkan dapur, sediaan untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet; sediaan untuk
membersihkan gigi; sediaan untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan
untuk membersihkan rambut; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk
membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan termasuk sediaan untuk mencuci, memoles, mengkilapkan;
sediaan untuk membersihkan, merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan,
merawat, memelihara dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap;
sediaan untuk membuka blokir pipa limbah; sediaan untuk membuka saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel;
sediaan untuk memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci; sediaan
untuk mencuci buah dan sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengasah; sediaan untuk mengecat
rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menggosok; sediaan untuk menghapus manikur;
sediaan untuk menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk
menghilangkan warna rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk merawat
tangan dan tubuh; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan,
pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan,
pengaturan dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut
permanen; sediaan untuk pengupasan lilin dari lantai; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan
pembersihan hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan;
sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk
perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk
pewarnaan awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi
warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk
menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan yang tidak
mengandung obat untuk bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat untuk digunakan sebelum bercukur; sediaan yang
tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan,
memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit; sediaan) zat pencerah warna untuk keperluan binatu di dalam rumah
tangga; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan
untuk membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaansediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik
untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci
tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan
perawatan gigi; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk membersihkan
dan mencuci; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan,
membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaansediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion
[kosmetik]; semir boot; semir dan lilin sepatu; semir furnitur; semir gigi; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir
sepatu dan krim; semir untuk furnitur dan lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan dengan pengharum untuk
badan, semprotan dengan pengharum untuk ruangan; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan
kamar beraroma; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan linen beraroma; semprotan menjadi alat bantu
penata rambut; semprotan mulut tanpa obat; semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan penata rambut; semprotan
penyegar kain beraroma; semprotan penyegar nafas; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh;
semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk
keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian;
senyawa buffing; senyawa penggosok lantai; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serat untuk keperluan kosmetik;
serbuk basma; serbuk gosok untuk tujuan umum; serpih mandi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum
jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata;
serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat
bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang
mengandung ekstrak batu permata; shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan];
shampo hewan peliharaan tidak mengandung obat; shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo
rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa
pengobatan]; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida [abrasif]; soda
pemutih; soda soda; solusi gerusan; solusi pembersih lensa kacamata; solusi pengeritingan dingin; stik untuk menyebarkan
aroma; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip abrasif; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; strip
napas menyegarkan; strip pemutih gigi; strip pemutih, pasta gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori
pada kulit; styling mousse; sulingan herbal; sulingan tanaman; sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian;
sun block lotion untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu
kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk
pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu
pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah dicukur; susu setelah matahari; susu setelah matahari
[kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk
keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya berbentuk
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losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan
kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat; tambalan kosmetik yang mengandung tabir
surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata
rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; terpene [minyak esensial]; terpentin untuk mengalami
degreasing; texturizers kulit; tips kuku; tiriskan dan cuci sediaan yang tidak menghalangi; tiriskan sediaan pembersihan;
tiriskan sediaan pemblokiran; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu
(wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu
basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu
diresapi dengan larutan pembersih; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan
pembersih kulit; tisu diresapi dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan berjemur;
tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan
sediaan menghilangkan make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan
pribadi; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu
kacamata diresapi dengan pembersih; tisu kertas diresapi untuk membersihkan piring; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik
yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah direndam sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan
sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa
untuk kebersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan
komersial; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan
kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang
dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit nonobat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat;
toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat dupa; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomade;
tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; transfer tato temporer; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak
berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; ujung kuku buatan; vanillin sintetis
[wewangian]; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik;
warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna jenggot; warna menjalankan lembar cucian pencegahan;
warna pipi; warna rambut; wax rambut; wewangian; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wangi-wangian;
wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian sintetis; wewangian untuk digunakan
dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil; wewangian untuk penggunaan pribadi;
wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa,
selain parfum untuk penggunaan pribadi; witch hazel [sulingan herbal]; wol baja diresapi untuk pembersihan; zat pelembut
untuk keperluan rumah tangga; zat pengering untuk mesin pencuci piring===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070878
: 19/10/2021 13:00:13
:
: Krisyadi Sutiawan

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kopo Mas Regency No 88 MM, Kota Bandung, Jawa Barat, 40225
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LIAN
: LIAN sendiri berasal dari bahasa mandarin yang artinya lotus atau teratai dalam Bahasa Indonesia

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna biru indigo (biru tua) untuk latar dan putih untuk teks atau huruf
: 25
: ===Celana jeans; Celana pendek selancar; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian wanita; celana boxer; celana formal;
celana kargo; celana kasual; celana khaki; celana panjang; celana pendek denim; celana pendek kargo; celana untuk dipakai;
jaket denim; pakaian berbahan denim; pakaian denim; pakaian pria; pakaian untuk pria; pakaian wanita; rok denim===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2021070879
: 19/10/2021 13:00:28
:
: PT. SARI AGROTAMA PERSADA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pulo Kambing Raya Kav. II. E No. 7 Kawasan Industri Pulo Gadung Kel. Rawa
Terate Kec. Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur,
DKI Jakarta, 13920
: Yudhi Bimantara S.H., M.H.,
: BRAUNS Agro Plaza GF 01-02 Jalan H.R Rasuna Said Blok X2 No 1 Kuningan

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: SIIP
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna Merah
: 30
: ===Tepung gaplek; Tepung jagung; Tepung untuk makanan; tepung bebas gluten; tepung beras; tepung gandum; tepung
jagung; tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kacang kacangan; tepung kedelai; tepung kentang; tepung kentang *;
tepung kentang untuk makanan; tepung oca; tepung quinoa; tepung roti; tepung roti gandum; tepung sagu; tepung tapioka;
tepung tapioka*; tepung terigu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070881
: 19/10/2021 13:01:49
:
: FREYA NIRMALA NATAHAMIDJAJA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: NGAGEL TIMUR 3/1, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60246
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BonLai
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah bata , coklat dan putih
: 30
: ===Hidangan dan makanan siap saji yang berbahan dasar utama pasta; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang
dibekukan; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang didinginkan; Makanan siap saji berbasi beras; Makanan siap saji
kering dan cair, terutama terdiri dari beras; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari mie; Makanan siap saji
kering dan cair, terutama terdiri dari pasta; Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; makanan gurih siap saji
dalam bentuk pizza; makanan gurih siap saji di kelas ini terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan siap saji berbahan
dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan siap saji kering; makanan siap saji terutama terdiri dari sereal
dan biji-bijian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070882
: 19/10/2021 13:02:08
:
: nurmaya dewi

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: komp. pondok pucung indah 1 jl. cempaka blok A3 no.6 kel. pondok pucung kec.
pondok aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15229
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: deenaf delicious
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih dan kuning
: 30
: ===Minuman berbahan dasar teh bunga rosella; Nasi dalam kemasan; Rempeyek; Sushi; hidangan pasta; teh rosella===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TERRA
:

591

Uraian Warna

: Hitam, Putih

740

: DID2021070885
: 19/10/2021 13:07:12
:
: Hardwood Pte Ltd

540 Etiket
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 16
: ===lakban===
: DID2021070886
: 19/10/2021 13:12:04
:
: Mohamad Apriza Yuvidhany

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Bumi Monjali Jatirejo 004/021, Kelurahan Sendangadi, Kecamatan Mlati
, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55285
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PETROZ
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hijau Muda dan Biru
: 4
: ===Bahan bakar kendaraan, yaitu gasoline dan bahan bakar diesel; aditif non-kimia untuk bahan bakar, pelumas dan gemuk;
bahan bakar dan bahan penerangan; bahan bakar mineral; biofuel; campuran bahan bakar menguap; energi terbarukan, yaitu,
energi angin, energi matahari, energi tenaga air, energi panas bumi dan bioenergi; komposisi penyerap, pembasahan dan
pengikatan debu; minyak bumi; minyak pelumas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070887
: 19/10/2021 13:12:14
:
: PT MEDI KHARISMA INTERNATIONAL

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Darmokali No 76, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Vileon
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu dan Putih
: 5
: ===Sediaan farmasi untuk perawatan kulit; film pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; sediaan perawatan kulit
obat; sediaan perawatan kulit untuk keperluan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070888
: 19/10/2021 13:12:27
:
: BUDI SETYADHARMA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kelapa Puan Tmr II NC-3/28 Rt.002/012, Pegangsaan Dua - Kelapa Gading,
Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Biru, Hijau, Coklat, Krem, Hitam dan Putih.
: 25
: ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan pada

740

jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop,
sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Atasan sebagai pakaian; BAJU DARI KULIT; Bagian sepatu diatas sol;
Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian tumit untuk kaos kaki; Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu; Bagian ujung alas kaki;
Baju Batabue; Baju Hangat; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat kerah kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat
militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria;
Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju
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hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Baju koko; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari;
Baju tidur; Baju wanita; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian);
Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Barangbarang pakaian olahraga; Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Blus jumbo (pakaian); Bulang-Bulang (Ulos
Bagian Kepala (Pakaian)); Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang; Celana
dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk
wanita; Celana korduroi; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana panjang denim; Celana
panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana panjang yang dilapisi lilin;
Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana
pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin; Celana yang dilapisi lilin; Cimata
(Pakaian Adat); Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Flashes (pakaian); Gaun malam;
Gaun pengantin; Gaun prom; Girdle sebagai pakaian dasar; Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Ikat kaos
kaki elastis; Ikat kepala (pakaian); Ikat pinggang; Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket garbadine [pakaian]; Jubah mandi dan
topi yang dikenakan saat tidur; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian; Kancing untuk sepatu sepakbola
(sepatu); Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos polo
(lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus pakaian; Kulit
bagian atas sepatu; Lis untuk alas kaki; List untuk alas kaki; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Masker untuk bermain
ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian); Meukasah (Baju); Oroba Si Oli (Pakaian Adat); Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat
pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian
Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments);
Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski;
Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan dalam air; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama;
Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi
pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu,
atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap
keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam;
Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat
cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dari kertas (bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian
hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian karet untuk
olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar;
Pakaian luar; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk
olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian pramuka; Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan
air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian
training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi
olahraga kriket, kancing; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin;
Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya
(intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu,
jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan
tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian
renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu,
pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam,
bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk
kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan
celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian
pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air
untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang
menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki;
Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek,
jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking
panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana
olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk
olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi
sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur
bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana
ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun
jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang,
celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian
penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup
kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja,
hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan
kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater
lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja
rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala,
beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket
(shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim
dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju
renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan
menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi
pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu
(wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Paku untuk sepatu sepakbola; Pelindung telinga [pakaian];
Pelindung ujung sepatu; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha (pakaian);
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Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian; Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki;
Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat
pergelangan tangan; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot;
Perlengkapan logam untuk alas kaki; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Pita atau karet penahan kaos kaki; Potonganpotongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rok dalam [pakaian dalam]; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sarung
tangan tenun (pakaian); Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Sepatu Dansa; Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu bot
musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya antara lutut dan mata kaki; Sepatu cross training; Sepatu hak tinggi;
Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu olahraga atau santai; Sepatu olahraga panahan; Sepatu pantai;
Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet yang tahan asam; Sepatu untuk jalan; Sepatu/sandal
dari rumput esparto; Setagen (Ikat Pinggang); Setelan pakaian main; Sileuweu (Celana); Singkot (Ulos Bagian Bawah LakiLaki (Pakaian)); Sol sepatu; T-shirt; T-shirt bordir; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt
lengan panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt printing; T-shirt sablon; Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang
(pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Teluk Belanga (Pakaian Adat); Topi (penutup kepala) renang; Topi
dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga
panahan; Topi pramuka; Topi sebagai tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi
yang dilapisi lilin; Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Toro (Baju Kurung); Tudung (Topi); Tudung kepala
(Pakaian); Tudung kepala wanita (pakaian); Tumit-tumit sepatu; Tunik jumbo (pakaian); Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang
(Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus untuk olahraga; alas kaki militer; alas kaki
terbuat dari kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki tidak termasuk alas kaki untuk bersepeda yang memiliki perlengkapan
untuk cleat sepeda untuk dipasang ke dan digunakan dengan sepeda; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk orang
dewasa; alas kaki untuk pekerjaan berat; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki untuk snowboarding;
alas kaki untuk wanita; alas kaki yang terbuat dari imitasi kulit; alas kaki, bukan untuk olahraga; alas kaki, kecuali alas kaki
ortopedi; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal,
sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot;
alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk sepatu; artikel pakaian untuk manusia; atasan
[pakaian]; atasan [pakaian] rugby; atasan baju tanpa lengan; bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu; bagian dan
perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu,
penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi;
baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim; baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt);
baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat; baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju
memancing; baju militer; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju
rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang one-piece; baju santai; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk
untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; ban lengan
[pakaian]; ban pinggang (pakaian); band bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandeaux [pakaian]; bando
[pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian];
bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat;
barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; bingkai topi [kerangka]; blazer [pakaian bisnis]; blus
[pakaian bisnis]; bodices [pakaian dalam]; bootee (sepatu bayi wol); bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan
[pakaian]; celana; celana anak; celana angin; celana atletik; celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi
[pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana bersepeda;
celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam [pakaian]; celana
dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar;
celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana formal; celana golf; celana haji; celana hiking; celana hujan;
celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana kaki; celana kamuflase; celana
kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana
khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana militer; celana olahraga; celana olahraga
kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana palazzo; celana
panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang longgar; celana
panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana
panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana panjang yang menyerap keringat; celana
pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik;
celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana pendek bib; celana
pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana pendek empuk untuk
penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat; celana pendek
pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana pendek rugby;
celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tenis; celana pendek tinju; celana pendek untuk
anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek
untuk renang; celana pendek untuk selancar; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik; celana pof; celana
popok bayi; celana pria; celana renang; celana salju; celana santai; celana ski; celana snowboard; celana stretch; celana
tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana tanggung; celana tempur; celana trekking; celana untuk
anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana untuk wanita; celana yang
menyerap keringat; celana yoga; celemek [pakaian]; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan
baju]; chullos [topi dengan penutup telinga]; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; dasi (pakaian); dickeys [bagian depan
baju]; earbands [pakaian]; flat balet [sepatu flat]; foulards [artikel pakaian]; gabardines [pakaian]; gaun; gaun [pakaian bisnis];
gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti; gaun jumper (baju hangat); gaun kasmir; gaun koktail; gaun
kulit; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun perawat; gaun pesta; gaun rajut; gaun
rajutan; gaun seremonial untuk wanita; gaun tabung; gaun tenis; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; gaun
untuk wanita; gaun yang terbuat dari kulit; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran
[outerclothing]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for footlets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari
pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk
pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; hak
untuk sepatu; hanbok [pakaian tradisional Korea]; hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; ikat pinggang; ikat pinggang
(pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [korset]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang
[pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket dan celana tahan
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air; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket garbadine (pakaian); jaket menjadi pakaian; jaket, gaun tanpa lengan dengan
blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket,
sepatu bot dan rompi untuk memancing; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas tiga potong [pakaian]; jeogori [pakaian dasar
dasar dari pakaian tradisional Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; jikatabi [Alas kaki kerja berujung
Jepang]; jumpsuits [pakaian]; kaftan batik (pakaian); kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kancing untuk sepatu
bola; kantong untuk pakaian; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki
penghangat; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan
ortopedi); kaos lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita;
kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt;
kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap
keringat; karet [alas kaki]; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki panjang,
kaus kaki dan celana ketat; kaus tanpa lengan, pakaian; kebaya batik (pakaian); kelengkapan logam untuk alas kaki; kemeja
[pakaian bisnis]; kepala membungkus [pakaian]; kerah [pakaian]; kerah untuk gaun; kerudung [pakaian]; ketiak gussets
[bagian dari pakaian]; ketuk celana; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan]; korset mantel parit
(pakaian); korset menjadi pakaian dalam; kostum rakyat [pakaian]; kuk baju; kurta (pakaian); lapisan dalam sepatu bot salju;
lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang; lidah
atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; lis pinggiran sol untuk sepatu; lis pinggiran sol
untuk sepatu boot dan sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar];
maillots [pakaian renang]; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel
[pakaian]; masker wajah musim dingin [pakaian]; melampaui sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran
atau bergulat; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; miters [topi]; muffs [pakaian]; pakaian;
pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian atasan dari bulu; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah
untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu;
pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian];
pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian
bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak;
pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga;
pakaian dalam panjang; pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian
dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian
dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana
untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi
dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria;
pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk
bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono;
pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing; pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin;
pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen; pakaian luar; pakaian
luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar
untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk
wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian mewah; pakaian militer;
pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim;
pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki; pakaian pendakian; pakaian
pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian pria;
pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja
rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian renang neoprene; pakaian
renang one-piece; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk
wanita; pakaian ringan; pakaian ruam; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian seragam;
pakaian siap pakai; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet; pakaian sutra; pakaian tahan
air; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan
celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tenun dan pakaian rajutan;
pakaian termal; pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian
tidur; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur
untuk wanita; pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan;
pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk gulat;
pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk penggunaan
teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk seni bela diri;
pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian
dalam; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging,
pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas
hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band),
sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian
olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang dilengkapi LED;
pakaian yang menahan angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang
menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian,
alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian,
bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus
kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian,
yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian
dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paramentos [pakaian]; pelindung kaki (celana); pelindung tumit untuk sepatu;
penghangat kaki (pakaian); penghangat lengan [pakaian]; penghangat lutut [pakaian]; penguat untuk sepatu; penutup kepala,
termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi
sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); penutup sepatu, selain untuk keperluan medis;
penyangga pakaian; perangkat non-tergelincir untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki;
perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot;
perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu bot; perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot;
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piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk
pria; piyama untuk wanita; pompa [alas kaki]; puncak topi; rajutan [pakaian]; replika celana pendek sepak bola Amerika;
replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; rok [pakaian bisnis]; rok celana; sabuk kulit [pakaian];
sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sandal balet
[sepatu dansa]; sandal dan sepatu pantai; sandal jepit [alas kaki]; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; sarung
tangan menjadi pakaian; sarung tangan pakaian; sarung tangan untuk pakaian; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu Hujan;
sepatu Latihan; sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak
bola; sepatu balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu berjalan; sepatu berkuda; sepatu
bersepeda; sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot berjalan; sepatu boot karet; sepatu bot;
sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk industri; sepatu bot kulit
domba; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis dan bahkan sampai
dengkul; sepatu bot rugby; sepatu bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air untuk memancing; sepatu bot
tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara
sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot wellington [wellies]; sepatu
bot yang ditutup dengan penutup baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu bot yang tertutup
baja; sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa; sepatu dansa ballroom;
sepatu dari kulit imitasi; sepatu dari kulit sapi; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan tumpukan pita pengikat;
sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk
sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk stoking; sepatu hak-tinggi;
sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging; sepatu kanvas; sepatu karet;
sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas digunakan saat melewati
detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu kulit
untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu latihan dari kulit; sepatu luar terbuat dari karet dan
kedap air; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat tebing; sepatu pantai; sepatu
pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin wanita; sepatu perawatan; sepatu
platform; sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju; sepatu sandal; sepatu santai;
sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu ski-Apres; sepatu slip-on; sepatu snowboard;
sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek dan lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk
anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk
pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian
dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; sepatu
untuk voli kaki; sepatu untuk wanita; sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai
formal untuk wanita dan pria; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu yang terbuat dari kulit asli; sepatu
yang tertutup baja; sepatu yoga; set pendek [pakaian]; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan celana untuk wanita; setelan
kaos bertudung (hoodies); setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; shift
[pakaian]; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; slip pakaian dalam; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol alas kaki; sol
asbes untuk alas kaki; sol sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk alas kaki; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol
untuk sepatu dan sepatu bot; sriwal (pakaian); stoking dan celana ketat tipis wanita; suge-gasa [topi topi]; tali bra [bagian dari
pakaian]; tali celana; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian]; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas khusus
diadaptasi untuk sepatu golf; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu kriket; tas khusus
diadaptasi untuk sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard;
tas khusus disesuaikan untuk sepatu hoki lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu
kriket; tas sepatu sepak bola; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; tips untuk alas kaki; topi; topi baseball; topi
berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu tiruan; topi dan peci; topi dengan visor;
topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi kecil; topi kertas [pakaian]; topi koki; topi
kulit domba; topi mandi; topi matahari; topi militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi olahraga; topi pantai; topi
pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi rajutan; topi renang; topi
simpul; topi ski; topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang pesona; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi; topi untuk
bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi hotel; trainer (alas kaki); tubuh [pakaian];
tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan;
ushankas [topi bulu]; valenki [sepatu boot yang terbuat dari bahan wol felt]; waraji [Alas kaki Jepang terbuat dari jerami];
wimples (pakaian)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070889
: 19/10/2021 13:12:29
: 4768703 20/05/2021 FR
: Decathlon SE

Alamat Pemohon

: 4 Boulevard de Mons,
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
France

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Raden Prista Devina S.H.,
: PT Mirandah Asia Indonesia Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78 Setia Budi Kota Jakarta Selatan Dki Jakarta 112910

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VAN|RYSEL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 8

740

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Bor tangan , dioperasikan dengan tangan; Gunting besar; Kunci mur [alat tangan]; Kunci pas [perkakas tangan]; Palu
pengeling (alat tangan); Pompa udara dioperasikan dengan tangan; Tang; Tuas pengungkit; bor (peralatan tangan); dongkrak
manual; file [alat]; gergaji [perkakas tangan]; gunting*; obeng, non-listrik; pahat; palu [perkakas tangan]; pemotong pipa (alat
tangan); penjepit menjadi alat-alat tangan; perkakas tangan dan peralatannya, dioperasikan dengan tangan; pisau *; snips;
tangan pompa *===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070890
: 19/10/2021 13:13:04
:
: Hardwood Pte Ltd

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TERRA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 17
: ===Lakban aluminium foil; PVC tape; Protection tape; bahan isolasi, lakban, opp packing tape, kertas isolasi, kain isolasi,
plastik isolasi, foam tape, double tape (semuanya untuk industri); isolasi plester; lakban; lakban untuk pengepakan; lakban
untuk perekat selang pendingin udara; pita perekat (seal tape)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070891
: 19/10/2021 13:14:29
:
: FREYA NIRMALA NATAHAMIDJAJA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: NGAGEL TIMUR 3/1, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60246
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Bon Tempe
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah bata dan coklat
: 30
: ===Hidangan dan makanan siap saji yang berbahan dasar utama pasta; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang
dibekukan; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang didinginkan; Makanan siap saji berbasi beras; Makanan siap saji
kering dan cair, terutama terdiri dari beras; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari mie; Makanan siap saji
kering dan cair, terutama terdiri dari pasta; Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; makanan gurih siap saji
dalam bentuk pizza; makanan gurih siap saji di kelas ini terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan siap saji berbahan
dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan siap saji kering; makanan siap saji terutama terdiri dari sereal
dan biji-bijian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070892
: 19/10/2021 13:14:51
:
: puteri asterea

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl. matraman no.30 E RT006 RW 006 kel. kenari kec. senen, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: bababubu's bitterballen
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: oranye, hitam dan merah
: 29
: ===makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan beku terutama terdiri dari daging,

740
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ikan, unggas atau sayuran===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070893
: 19/10/2021 13:15:10
:
: PT. MORA SELAMAT ABADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Graha Raya 2 SA 6 No. 03 RT. 005/RW. 013, Kelurahan Pondok Jagung Timur,
Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten., Kota Tangerang Selatan,
Banten, 15324
: Maria Carola D Monintja S.H.,M.H.
: Wisma 46 Lt. 48 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hijau Tua, Hijau
: 9
: ===alat dan instrumen keselamatan dan keamanan; pakaian pelindung untuk keselamatan; pelindung body(body protector)
untuk keselamatan; peralatan keselamatan dan menyelamatkan jiwa; rompi jaring untuk keselamatan; sabuk Keselamatan;
sabuk dukungan untuk pekerja; tali pengaman pekerja sebagai alat perlindungan untuk menahan dan menangkap jika
terjatuh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021070894
: 19/10/2021 13:24:30
:
: PT. KYATI SELERA PROSPERA

540 Etiket

: Pluit Village Ruko MG 21-22Jl. Pluit Permai Raya, Pluit, Jakarta Utara, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Chamelia Sari S.E., S.H., M.H., LL.M.
: PRAWIRANEGARA International Patent & Trademark Law Office, Pusat Perkantoran
Pulomas Blok XI Kav. 3, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur 13260

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Delima dan logo
: Authentic Indonesian Food berasal dari bahasa Inggris yang berarti “makanan asli Indonesia”

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, hitam, putih.
: 43
: ===Kafe-kafe; Kafetaria; Kantin; Penyediaan katering; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa katering; kafe;
layanan restoran cepat saji; melayani makanan dan minuman; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman;
pelayanan ruang minum; penyediaan makanan dan minuman; restoran swalayan; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070895
: 19/10/2021 13:24:41
:
: Ratnasari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun II RT 03 RW 02 Desa Singkup Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan,
Jawa Barat, 45555
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SARI SALWA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Kuing, Hijau
: 29
: ===kacang digoreng ulang; kacang kedelai, diolah===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021070896
: 19/10/2021 13:24:56
:
: ANTHONY LOUIS

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Semanan Indah C8 No.24, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11850
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TEAMWORK ID + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas, Biru, Putih dan Hitam
: 36
: ===agen perumahan; agent tanah dan bangunan pemukiman; jasa agen real estat untuk penyewaan tanah; jasa penyewaan
apartemen, rumah, tempat komersial dan kantor; manajemen real estat dan perumahan; pengelolaan tanah dan bangunan
pemukiman; penyedia jasa urusan tanah dan bangunan pemukiman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070897
: 19/10/2021 13:27:00
:
: CV. ASINDO CARE

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Raya Sukomanunggal Blok XL No.33-34, Surabaya , Kota Surabaya, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LET ME BLOOM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,
losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata,
eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan
pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih
dan pengelupas sel kulit; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; masker kecantikan,
krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah,
losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari
bukan medis, kapas untuk kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner,
mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); serum kecantikan; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D122021070898
: 19/10/2021 13:28:55
:
: YULI ALPIANSYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sultan Adam Komplek Mandiri Lestari Blok B2 RT.032 RW.003 Kelurahan Surgi
Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70122
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AEYRA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 15
: ===biola===

740

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021070899
: 19/10/2021 13:29:23
:
: PT. INSPIRASI KARYA SEJAHTERA

540 Etiket

: Jl. Lingkar Luar Barat Kav. 35-36, Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BALIWEIN BOURBON WHISKEY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 33
: ===Minuman beralkohol; Minuman beralkohol destilasi seperti whisky, brandy, vodka, rum, gin, liquers; Minuman destilasi;
Minuman keras wiski dengan tambahan rasa; Wine (minuman anggur beralkohol); Wine buah salak; Wiski (single malt
whisky); Wiski khas Amerika; bourbon (minuman berlakohol); campuran wiski (minuman beralkohol) malt khas skotlandia;
koktail wiski; liquors [minuman beralkohol]; minuman beralkohol yang disuling; minuman beralkohol, kecuali bir; minuman
keras [suling]; minuman keras berbahan dasar wiski; minuman wiski; minuman yang disuling; pure malt whisky (minuman
beralkohol); wiski; wiski (minuman anggur beralkohol) malt; wiski (minuman beralkohol) bourbon; wiski bourbon===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070900
: 19/10/2021 13:29:24
:
: EVY MARYANTHY RUSLIE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kelapa Nias IV Blok. PA-10/9 Rt.008/014, Pegangsaan Dua - Kelapa Gading,
Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, Kuning, Hitam dan Putih.
: 30
: ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Adonan terigu; Agar-agar buah (gula-gula); Andewi (pengganti kopi); Andewi

740

(sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Bahan campuran minuman berbahan dasar
kopi; Bahan dasar pizza; Bakcang (Makanan beras ketan diisi daging); Bakpao; Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang
hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa
labu dan rasa ayam kecap; Balutan salad bumbu selada; Bandrek; Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung);
Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras jepang; Beras organik; Beras padi liar; Beras pratanak; Beras
shirataki; Beras untuk bubur; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan,
polong-polongan, atau sayuran; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Berondong jagung;
Bihun instan; Bihun tepung kacang instan; Biji kopi; Biji rami untuk konsumsi manusia; Biji-bijian olahan yang digabungkan
dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan atau sayuran; Biji-bijian olahan yang
digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Biji-bijian yang terbagi dua; Biskuit Kentang (Kue tradisional);
Biskuit coklat; Biskuit selai kacang; Bola-bola kecil yang terbuat dari tepung tapioka; Bolu nanas; Brownies Coklat; Bubuk dan
campuran untuk membuat saus daging dan saus kaldu; Bubuk kari; Bubur jagung; Bumbu; Bumbu Ayam Kalasan; Bumbu
Bacem ( Tahu dan Tempe ); Bumbu Sate Ayam; Bumbu Tahu Campur; Bumbu dari buah-buahan; Bumbu instan bubuk;
Bumbu masak dalam bentuk bubuk; Bumbu rendang; Bumbu serba guna; Bumbu-bumbu masak dari tanaman; Bumbu-bumbu
yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran;
Bumbu ayam kecap; Bumbu bali; Butiran jagung olahan; Campuran beras coklat dan hitam; Campuran tepung; Campurancampuran untuk membuat kue; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat; Cendol; Coklat terbuat dari bahan campuran
antara dark cokelat dan buah mangrove; Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen; Cone snack [makanan ringan
berbahan dasar tepung]; Daun mint (bumbu); Dodol; Dodol Kentang Kerinci; Dumpling ayam dan udang; Ekstra herbal
(bumbu); Ekstrak coklat; Ekstrak kopi malt; Ekstrak rempah-rempah; Es (air yang dibekukan); Es coklat durian; Es krim
dengan bahan dasar yoghurt; Garam meja; Garam rumput laut; Garam untuk pengawetan bahan makanan; Garam, bumbu,
rempah-rempah, bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu
dari tumbuhan yang diawetkan; Glasir dan isian untuk makanan manis; Glasir karamel; Glasir konfeksioneri; Glasir untuk
produk-produk makanan; Gluten untuk makanan; Gula halus untuk glasir; Gula tetes untuk makanan; Gula-gula beku yang
mengandung es krim; Gula-gula beku yang mengandung yoghurt; Gula-gula kacang; Hasil produksi coklat; Hasil produksi
penggilingan tepung; Hiasan roti yang dapat dimakan; Hidangan dan makanan siap saji yang berbahan dasar utama pasta;
Intip goreng (makanan berbahan dasar beras); Jagung Bose; Jagung Catemak; Jagung Titi; Jagung bakar; Jagung goreng;
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Jagung yang sudah diolah; Jawawut yang dikupas; Jus jahe [minuman]; Kakao dan kopi buatan; Kapsul kopi terisi; Kapsul
kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Karamel; Karamel gula-gula; Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap manis; Keju
gembung [camilan jagung]; Kencur bubuk; Kepingan jagung; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar
gandum; Keripik produksi gandum; Keripik sereal; Kerupuk; Kerupuk Kentang; Kerupuk bawang; Kerupuk ikan dengan perasa;
Kerupuk jagung; Kerupuk kopi; Kerupuk pisang; Kerupuk sagu; Kerupuk udang dengan rasa; Ketoprak; Ketumbar Bubuk
(Bumbu); Ketupat; Ketupat tahu; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi durian;
Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi yang tidak
disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kremes dari tepung; Kue Akar
Kelapa; Kue Berry Bell Trimit; Kue Bingka Kentang; Kue Bugis Betawi; Kue Cincin; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente (
Cookies ); Kue Combro; Kue Cucur; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange; Kue Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue Gemblong; Kue
Getas; Kue Gulung; Kue Kacang Spesial; Kue Kecalo; Kue Kelen; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Lampu Lampu; Kue
Lapis Kojo; Kue Lapis Sagu; Kue Lepet; Kue Lumpang; Kue Muso; Kue Nastar Keju; Kue Onde; Kue Padamaran; Kue Paso;
Kue Pia Saronde; Kue Putri Kandis; Kue Putu; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Satu; Kue Semprit Desa; Kue Sie Itek; Kue
Srikaya; Kue Tenteng; Kue berbahan dasar tepung; Kue choco ball; Kue daging; Kue keranjang; Kue lumpia; Kue nanas; Kue
pisang; Kue pukis; Kue-kue; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Kuncup bunga pohon
caprier untuk pembuat saus; Kunyit putih bubuk (Bumbu); Lada hitam bubuk (bumbu); Lapisan gula (icing) untuk kue;
Lasagna; Lontong sayur; Lumpia goreng; Lumpia kering; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan
espresso dengan susu); Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan beku terutama terdiri dari biji-bijian olahan;
Makanan beku terutama terdiri dari mie; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan bubur beras organik; Makanan dalam
kaleng, alumunium kontener/alumunium foil maupun kanton plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan lauk pauknya dengan
tambahan daging sapi/ daging ayam/ikan, sayur-sayuran, buahan-buahan dalam kaleng.; Makanan dan makanan ringan porsi
kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan dari gandum untuk makan pagi; Makanan penutup beku berupa
air es dengan rasa; Makanan penutup berbahan dasar beras, makanan penutup muesli; Makanan penutup terbuat dari
tepung; Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula);
Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar beras [kembang gula]; Makanan ringan berbahan
dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan
ringan berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan
dasar tepung terigu; Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan rumput laut;
Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan ringan terutama terdiri dari gandum; Makanan ringan
terutama terdiri dari pasta atau nasi; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau
gandum; Makanan ringan yang terbuat dari tepung kentang; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang dibekukan; Makanan
siap saji berbahan dasar mie yang didinginkan; Makanan siap saji berbasi beras; Makanan siap saji kering dan cair, terutama
terdiri dari beras; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari mie; Makanan terutama terdiri dari quinoa dan sereal
yang diolah; Makanan terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan untuk sarapan terbuat dari jagung; Makanan yang
dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie; Makanan yang mengandung tepung; Makanan, makanan ringan dan makanan
ringan organik berbahan dasar sereal; Mie; Mie Celor; Mie Jalak Sabang; Mie Keriting; Mie Korea; Mie Lendir; Mie Sagu; Mie
Terbang; Mie Titi; Mie beras cina; Mie italia; Mie jepang; Mie segar; Mie yang terbuat dari Jagung; Minuman Kopi Hawai;
Minuman beras kencur; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu;
Minuman berbahan dasar teh bunga blimbing wuluh; Minuman berbahan dasar teh bunga dahlia; Minuman berbahan dasar
teh bunga rosella; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan
dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml;
Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman kunyit asam; Minuman serbuk daun kelor organik
royal moringa rasa coklat (moringa chocolate); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa
coffe ginger); Minuman temulawak; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Nasi Ayam
crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Nasi Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Nasi Ayam
crispy original (Ayam goreng tepung original); Nasi Ikan Asam Manis; Nasi Ikan Dabu Dabu; Nasi Ikan Uilulia; Nasi Jagung;
Nasi Pepes Ikan; Nasi Pepes Teri; Nasi Sambal Goreng Ati Kentang; Nasi coklat sudah diolah dalam kemasan; Nasi kepal;
Nasi untuk bubur; Olahan yang terbuat dari sereal; Olesan berbahan dasar coklat; Pai isi daging; Pasta kue; Pasta, saus dari
lemak, saus dan pelapis untuk penyedap makanan; Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk ditambahkan ke makanan
dan / atau minuman; Penyedap rasa dan aroma (selain minyak sari untuk kue); Penyedap rasa dan aroma kopi; Penyedap
rasa selain minyak essensial untuk minuman; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial; Penyedap rasa/aroma selain
minyak esensial untuk kue; Perasa alami dan perasa herbal (selain minyak esensial); Perasa, selain minyak esensial, untuk
makanan dan minuman; Permen Asam; Popcorn yang diberi perasa; Produk kembang gula rami yang dapat dimakan dan
produk kembang gula yang berasal dari atau diresapi dengan rami; Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal
atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Produk untuk bumbu atau penyedap bahan makanan, rempah-rempah yang
dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Produk zat tepung untuk makanan; Produk-produk es krim berbahan dasar
kacang kedelai; Puding dari telur, susu dan gula; Puding pencuci mulut instan; Quinoa dan sereal yang diolah yang
digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Ragi untuk adonan; Ramuan beraroma untuk makanan; Ravioli;
Rempah-rempah terbuat dari pohon berry; Rempeyek; Risoles; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti kecil-kecil; Roti
kering; Roti kopi; Roti manis; Roti mantau; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam
kuah srikaya; Roti susu; Roti tawar manis; Roti tipis dilapisi daging; Sagon (Kue); Sambal Bajak; Sambal Balado; Sambal
Geprek; Sambal Goreng Ati Kentang; Sambal Goreng Kentang Teri; Sambal Hijau; Sambal Matah; Sambal Terasi; Sambal
Tuktuk; Sambal baby cumi; Sambal cabe tabur; Sambal pedas manis; Sambel Tomat; Sandwich egg cheese; Sandwich
smoked beef cheese; Saus Pico de Gallo; Saus Pizza; Saus celup berbahan dasar coklat; Saus kacang kedelai; Saus siap
saji; Saus untuk memasak [bumbu masak]; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan rempah-rempah; Sediaan sayuran untuk
digunakan sebagai pengganti kopi; Sediaan sereal; Sediaan untuk membuat ke dalam saus; Sediaan untuk membuat
minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Serbuk garut Jepang untuk
keperluan kuliner; Sereal batangan berprotein tinggi; Sumpia abon sapi; Tape Uli (Beras Ketan); Tauco; Teh Ginseng; Teh
Jepang yang terbuat dari bubuk kombu [kelp]; Teh Tarik; Teh hijau jepang; Teh rosela; Tepung Jawawut; Tepung atau Serbuk
dari daun kelor yang dapat diminum atau dimasak menjadi tambahan makanan; Tepung atau serbuk daun kelor untuk
konsumsi; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung dari daun tanaman kelor untuk makanan; Tepung
dari daun tanaman kelor untuk minuman; Tepung gaplek; Tepung gula; Tepung jagung; Tepung kental buat makanan; Tepung
kentucky; Tepung ketan; Tepung panir; Tepung peyek; Tepung tapioka untuk makanan; Tepung terbuat dari terigu, canola,
kedelai, jagung, quinoa, amaranth, spelt dan beras; Tepung untuk makanan; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Tiwul instan;
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Trufel coklat; Uli (Makanan Dari Beras Ketan); Vermiseli pita; Vinaigrettes untuk salad; Yogurt beku (es yang dapat dimakan);
acar jahe [bumbu]; adonan pizza; adonan roti; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; air garam untuk
digunakan dalam koktail; air garam untuk memasak; bahan makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang
diekstrusi; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pengganti kopi; baking cokelat; bakpao; bar energi dan makanan
ringan berbahan dasar gandum dan cokelat; batang energi, selain untuk keperluan diet atau medis; bawang putih bubuk;
beras analog; beras analog (Beras yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras
plumula untuk makanan; beras putih; beras sekam; bihun; bihun beras [mie Beras]; bihun coklat; biji jagung panggang; biji
jagung sedang dipanggang; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat;
biji-bijian beku; biji-bijian cannihua olahan; biji-bijian olahan; biscuit tipis terbuat dari sereal; biskuit; biskuit malt; biskuit
mentega kecil; bola keju gembung [camilan jagung]; brondong jagung; bubuk biji perilla untuk keperluan kuliner; bubuk coklat;
bubuk kakao instan ; bubuk pengembang; bubur beras untuk keperluan kuliner; bubur gandum; bubur jagung; bubur tepung
beras; bumbu kacang kedelai [penyedap]; bumbu kari; bumbu nasi goreng; bumbu nasi kuning; bumbu selain minyak esensial;
bumbu sop; bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh; bunga lawang; bunga rampai; butiran kopi berbentuk
kristal sebagai pemanis; cabe jamu (bumbu); cakwe/cakue; camilan granola dengan campuran buah kering dan kacang
sebagai makanan ringan; camilan jagung gembung; camilan jagung kembung rasa bumbu; camilan jagung rasa keju;
campuran kopi; campuran kopi dan sawi putih; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran makanan ringan yang
terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; campuran sawi putih dan sawi putih untuk digunakan sebagai pengganti kopi;
cancha paccho [kernel jagung yang dipanggang]; cancha serrana [kernel jagung yang dipanggang]; cengkeh (bumbu);
chalupa [tortilla jagung]; chapati [roti tidak beragi]; chestnut panggang dilapisi dengan sirup [kembang gula]; chulpi [kernel
jagung yang dipanggang]; coklat; coklat batangan diisi; coklat bebas susu; coklat berisi ekstrak buah; coklat diisi; coklat hitam;
coklat instan; coklat mousses; coklat panas; coklat pasta; coklat setengah manis; coklat, permen dan hadiah biskuit
menghambat; corn curls [camilan jagung kembung rasa rasa]; cuka; cuka beras; cuka buah Kiwi; cuka buah kiwi; cuka delima;
cuka kesemek; cuka kombucha; dodol garut; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; ekstrak malt digunakan
sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt untuk digunakan sebagai penyedap makanan; ekstrak malt untuk
makanan; ekstrak untuk digunakan sebagai perasa makanan, selain minyak esensial; ekstrak, selain minyak esensial, untuk
membumbui bahan makanan; ekstrak, selain minyak esensial, untuk minuman penyedap; empadões veganos [kue vegan];
enting-enting; enting-enting kacang; es kopi; es krim dan produk es krim; es krim utamanya terdiri dari yoghurt; esensi kopi;
esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan selain minyak esensial; essens untuk bahan makanan selain untuk minyak
esensial; gandum malt disiapkan untuk keperluan kuliner; garam; garam bawang; garam bawang putih; garam beraroma;
garam berbumbu; garam berbumbu untuk memasak; garam berikat (garam kotak); garam masala; garam meja dicampur
dengan biji wijen; garam seledri; garam untuk memasak; garam untuk mengawetkan bahan makanan; garam yang bisa
dimakan; garam, mustard; gilingan Kasar Bubur Jagung; glasir untuk makanan; gnocchi berbasis tepung; gula cair; gula jawa;
gula kristal (selain gula-gula); gula kristal putih; gula madu herbal; gula maple; gula merah; gula tebu bubuk; gula tebu pasir;
gula-gula dalam bentuk beku; gula-gula non obat; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk kacang]; intip (makanan
terbuat dari nasi yang di goreng); isi berbahan dasar coklat, isi berbahan dasar custard dan icing bukan dari susu; isi bukan
dari susu, yaitu, isi berasal dari biji padi-padian; isian kantong penyaring kopi tetes; jagung giling; jagung panggang; jagung,
digiling; jagung, diolah; jagung, dipanggang; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jambalaya [sajian nasi Creole pedas
dengan campuran ikan dan daging seperti udang, ayam, ham, dan sosis pedas]; jiaozi [boneka pangsit]; jinten (bumbu);
kacang jeli; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kanji dr tepung jagung; kapsul kopi
ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kapulaga (bumbu); karak beras; kari; kasha; kasutera [kue bolu
Jepang]; kelor yang mengandung tepung kelor; kembang gula beku berbahan dasar almond; kembang gula beku berbahan
dasar kacang kedelai; kembang gula beku berbahan dasar kacang mete; kembang gula beku berbahan dasar kacang polong;
kembang gula beku berbahan dasar kelapa; kembang gula beku berbahan dasar sereal; kemiri (bumbu); keripik berbahan
dasar biji-bijian; keripik jagung; keripik kacang (gula-gula); keripik tortilla jagung; kernel jagung yang dibakar; kerupuk ikan;
kerupuk udang; ketel jagung [popcorn]; ketumbar (bumbu); kimchijeon [pancake sayuran fermentasi]; kiwicha, diolah; koji
[beras malt fermentasi]; kombu-cha [Teh Jepang yang terbuat dari rumput laut]; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi
beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi dawet; kopi dawet ireng; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi
rempah; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao,
gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; krim-krim coklat; krimer yang tidak mengandung susu untuk kopi; kue
almond; kue basah; kue beras; kue beras [kukus dan dibungkus daun]; kue bola; kue bulan; kue coklat; kue frosting; kue
gambang; kue kastangel; kue kecipir (cipiran); kue lekker; kue muffin; kue nastar; kue pai; kue persik; kue potong; kue prem;
kue putri salju; kue serabi; kue stik bawang; kue sus; kue tar lemon; kue untuk makanan ringan; kukis coklat dari tepung keto;
kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; kulit pie; kwetiau; lada; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); liquorice [gula-gula]; lo
mein (hidangan); lolipop [gula-gula]; lomper [roti pipih berbasis kentang]; madu campuran; madu mongso; makanan Untuk
Sarapan dari Padi-padian; makanan batang bernutrisi yang berbasis gandum; makanan berbahan dasar tepung (SEMPOL);
makanan dari jagung; makanan dari tepung; makanan gurih siap saji dalam bentuk pizza; makanan gurih siap saji di kelas ini
terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan olahan berbahan dasar sereal untuk sarapan, makanan ringan atau bahan
untuk membuat makanan lain; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian,
roti dan sereal; makanan pencuci mulut dan gula-gula dingin dan beku; makanan pencuci mulut gaya China, yaitu, bubur
dengan delapan bahan (yang termasuk kacang, beras, kacang merah, longan yang dikeringkan, kacang hijau, dan lain-lain);
makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup beku; makanan penutup
berbahan dasar kacang; makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan penutup dari es; makanan penutup dengan rasa
karamel; makanan penutup dengan rasa kopi; makanan penutup vanila; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan
ringan berbahan dasar biji probiotik; makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik;
makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar gandum (makanan batang); makanan ringan
berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar kakao; makanan
ringan berbahan dasar kakao probiotik; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik; makanan ringan berbahan dasar mie;
makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar pati singkong diekstrusi; makanan ringan berbahan
dasar pati yucca diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar sereal bebas gluten;
makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar
tepung kentang; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar multigrain yang
larutkan dengan suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan medis; makanan ringan berbasis jagung; makanan
ringan berbasis sereal; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan ringan diekstrusi terutama terdiri dari pati;
makanan ringan gandum diekstrusi; makanan ringan jagung diekstrusi; makanan ringan yang terutama terdiri dari biji-bijian;
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makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap saji terutama terdiri dari sereal dan biji-bijian; makaroni; makaroni
[kue kering]; makaroni dan keju; makaroni dengan keju; makaroni salad; malt untuk konsumsi manusia; maltosa; marning
jagung; merica (bumbu); mi dari tepung beras; mie beras; mie kering bahan pengganti kopi; mie sayur; mie soba instan; mie
telur; mie tepung; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl;
minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar
kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar
sereal [pengganti makanan cair]; minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga; minuman berbasis kopi dan
minuman berbasis kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat; minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies;
minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman herbal
alang-alang; minuman herbal yang diseduh dari dedaunan pohon mate; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan;
minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso
dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan
susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman
yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari susu,
bubuk coklat dan es batu; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minumanminuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slushtype drinks); minyak kopi; misoa; molase delima; nerikiri [gula-gula tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang kacang manis
yang mengandung selai kacang manis]; olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi; olahan berbahan dasar
kakao bubuk untuk membuat minuman; pai; pai daging unggas dan daging buruan; pai lemon meringue; pala (bumbu);
pandoro [roti ragi manis]; pangsit berbasis tepung; paprika [bumbu]; pasta gandum; pastel; pati konjak; pearl barley (biji
gandum); pecan logs (permen); pelmeni [pangsit diisi dengan daging]; pemanis-pemanis coklat; pengganti kopi berbahan
dasar chicory; penne (pasta); penyedap kopi; penyedap makanan, selain minyak esensial; penyedap rasa dan aroma untuk
makanan selain untuk minyak esensial; perasa almond, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa almond, selain
minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa almond, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa buah, selain
minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa buah, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa herbal, selain minyak
esensial, untuk minuman; perasa kopi; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa lemon, selain
minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa sirup untuk
digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; perasa untuk minuman, selain minyak esensial; perasa, selain minyak
esensial, untuk keju; perasa, selain minyak esensial, untuk kue; perasa, selain minyak esensial, untuk mentega; perasa, selain
minyak esensial, untuk minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk sup; permen; permen [gula-gula]; permen coklat;
permen jagung; permen peppermint; permen rasa kopi.; pesto [saus]; petis; petits fours [kue]; piadina [roti datar]; pilus;
pinggiran pizza; pizza; polong kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; popcorn dan makanan ringan
berbahan dasar jagung; poppadums (hidangan India); potongan kecil nanas; prem chutney (saus); produk makanan yang
mengandung terutama tepung; produk makanan yang terdiri dari sereal; produk-produk kopi; produk-produk roti untuk
makanan; puding; puding beras; puding tahu; ragi; ragi, baking powder; remah roti; rempah-rempah; rengginang; risoles
pisang; roti berlapis keju dan telur; roti dan roti bun; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti goreng; roti gulung; roti naan;
roti oriental; roti pita; roti rendah garam; roti*; royal jelly *; sagu; sambal; sambal kacang; saus; saus aioli; saus brengsek; saus
coklat; saus gurih; saus ikan; saus jamur; saus lada; saus salad; saus tomat; sawi putih [pengganti kopi]; sediaan Makanan
dari Padi-padian; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; sediaan makanan yang berbahan
dasar biji-bijian; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk
minuman berbahan dasar kopi; selai cokelat untuk digunakan pada roti; sereal bubuk; sereal dan biji-bijian olahan; sereal
jagung; sirup beras merah [pemanis alami]; sirup jagung untuk keperluan kuliner; sistik ubi ungu; sohun; songpyeon [kue beras
berbentuk setengah bulan dengan isian manis atau semi-manis]; sopapillas [kue kering goreng]; sorbet [es]; souffle coklat; stik
roti; sushi maki; takoyaki; tart pear; teh beras merah yang dipanggang; teh bunga jeruk nipis; teh celup; teh dingin; teh herbal,
selain untuk penggunaan obat; teh hijau bubuk; teh jeruk nipis; teh kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh melati;
teh peppermint; teh rosella; teh rumput hijau; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie;
tepung; tepung Hunkwe; tepung adlay; tepung arrowroot; tepung atau bubuk untuk gula-gula; tepung bebas gluten; tepung
beras; tepung berbasis larva serangga; tepung berbasis serangga; tepung bumbu; tepung cannihua; tepung coca; tepung dan
olahan yang terbuat dari sereal; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es
konsumsi; tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; tepung gandum; tepung gandum yang dipanggang; tepung hasil dari
produksi penggilingan; tepung jagung; tepung jagung untuk keperluan kuliner; tepung jelai; tepung kacang; tepung kacang
hijau; tepung kacang kacangan; tepung kedelai; tepung kelapa untuk konsumsi manusia; tepung kentang; tepung kentang *;
tepung kentang untuk keperluan kuliner; tepung kentang untuk makanan; tepung kiwicha; tepung kuat (dari gandum keras);
tepung kue; tepung maca; tepung oca; tepung quinoa; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih;
tepung sagu; tepung serbaguna; tepung sereal; tepung soba; tepung tanpa rasa; tepung tapioka; tepung tapioka*; tepung
tarwi; tepung tempura; tepung terigu; tepung terigu hitam; tepung untuk makanan dan minuman; tepung yang bisa dimakan;
tepung yang mengembang sendiri; tepung*; topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue beras tumis dengan
pasta cabai yang difermentasi]; topping cokelat yang dapat dimakan; topping coklat; topping makanan penutup, kecuali
topping kocok dengan bahan dasar susu dan topping kacang; tteokguk [hidangan dari irisan kue beras oval dengan kaldu khas
Korea]; turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari permurnian gula); vanili;
waffel; yoghurt beku (es permen)===
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: Hitam, Putih
: 6
: ===Baja Profil; Baja Profil H; Baja Profil I; Baja Profil L; Baja Profil U; Baja Profil WF; Baja Tulangan; Baja Tulangan Polos;
Baja Tulangan Ulir; Baja Tulangan dalam Bentuk Gulungan; Besi landasan; Besi landasan (dapat dipindah-pindahkan);
Campuran logam biasa; Gerendel dari logam; Jangkar-jangkar *; Kabel dan Kawat Logam (Bukan untuk Listrik); Kotak
penyimpan uang; Kotak untuk alat-alat dari logam (kosong); Logam biasa, kasar atau setengah dikerjakan; Mur mata; Paku;
Paku [brad] dari logam; Paku beton; Paku tapal kuda; Pelat las (rel kereta api); Pelindung rel dari logam untuk rel kereta api;
Peti untuk alat-alat dari logam (kosong); Pipa kotak baja; Pipa kotak pembentuk rangka plafond terbuat dari logam; Pipa-pipa
dari logam; Produk Baja Lembaran; Produk Baja Tulangan Beton; Profil u baja ringan; Profil z baja ringan; Rantai dari logam
*); Rel dari logam; Sekerup genggam dari logam; Sekrup baja ringan; Sekrup gypsum; Tanduk besi landasan; bahan
bangunan dari logam; bahan-bahan bangunan dari logam; baja profil; baut logam; baut, flat; bijih besi; bijih logam; bijih
tembaga; engsel; engsel dari logam; engsel dari logam untuk kamar mandi; engsel dari logam untuk pintu dan jendela; engsel
lantai logam; kawat dari logam biasa; kawat kabel logam; kotak dari logam biasa; kotak hias logam; kotak surat logam;
lembaran baja; mur logam; pagar besi untuk rel kereta api; pagar kawat logam; peti logam; pipa logam; rantai baja; rel baja;
sekrup logam===
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: ===Kertas kondensor; Oli seal shock; Selongsong karet sintetis untuk tabung; asbes untuk digunakan dalam manufaktur
kampas rem; bahan isolasi listrik; bahan isolasi untuk pendingin udara; bahan kampas rem, sebagian diproses; bahan
mendempul; bantalan dari karet penahan benturan / peredam kejut; bumper dok karet; cincin paking; gasket; gasket berbentuk
spiral, bukan logam; gasket pelindung interferensi elektromagnetik; isolasi bahan tahan api; isolator untuk sumber listrik; karet
terklorinasi; katup karet; klak klep karet; komposisi kimia untuk memperbaiki kebocoran; komposisi kimia untuk memperbaiki
kebocoran pada sistem pendingin mobil; komposisi kimia untuk memperbaiki kebocoran pada sistem power steering mobil;
komposisi kimia untuk memperbaiki kebocoran pada sistem rem mobil; kopling pipa dan sambungan pipa dari polietilen;
kopling, bukan dari logam, untuk pipa fleksibel; kopling, bukan dari logam, untuk pipa kaku; kopling, bukan dari logam, untuk
selang api; lapisan kopling; minyak isolasi untuk transformator; paking sambungan; pengepakan asbes untuk katup;
pengepakan asbes untuk piston; penutup sambungan isolasi untuk kabel listrik; pita perekat (seal tape); pita perekat elastomer
untuk penempatan ke sepeda motor, kendaraan segala medan, dan sepeda untuk mencegah pengendara tergelincir; plester
anti selip untuk roda ban; sarung tangan isolasi; segel minyak untuk kendaraan; segel non-logam untuk akumulator piston
hidrolik; segel non-logam untuk kabel; segel statis; selang hidrolik plastik; selang kompresor udara; selang lentur untuk
membawa cairan; selang penghubung untuk injektor bahan bakar kendaraan; selang penghubung untuk radiator kendaraan;
selang udara, bukan dari logam===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070904
: 19/10/2021 13:35:52
:
: riska larasati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl. kemiri raya no.62 RT003 RW011 kel. pondok cabe udik kec.pamulang , Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15418
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: rese corner
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: hitam dan orange
: 29

740

540 Etiket
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Uraian Barang/Jasa

: ===keripik; keripik pisang; keripik usus===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021070905
: 19/10/2021 13:36:28
:
: WINNY GOUW

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Taman Kota Rt.001/016, Bekasi Jaya - Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat,
Kota Bekasi, Jawa Barat
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: YOJI (YOUNG JAYA INOAC)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha;

740

Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi online dan pengawasan diskon, penawaran khusus dan skema
voucher hadiah; Administrasi sistem dan portal daring yang memungkinkan promosi kegiatan kebugaran dan kesehatan; Agen
Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen ekspor-impor peralatan dan perlengkapan bayi; Agen penjualan; Agenagen Penjualan Elektronik; Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui jaringan-jaringan komputer global; Aktivitas
konsultasi manajemen; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan; Analisis manajemen bisnis atau konsultasi
bisnis; Asistensi bagi konsumen untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa melalui jaringan komputer global; Audit laporan
keuangan; Audit pembukuan; Counter untuk penjualan es krim; DEPARTMENT STORE; Dealer motor; Distribusi materi
perikanan dan informasi bisnis; Distribusi materi publisitas (selebaran, prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk
penjualan jarak jauh) baik yang melintasi perbatasan atau tidak; Distributor Elektronik; Distributor grosir yang menyediakan
produk-produk farmasi; Distributor peralatan dan perlengkapan bayi; Distributor perangkat-perangkat keras dan barang-barang
yang berkaitan dengannya; Gerai penjualan makanan dan minuman; Iklan melalui media elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan
online melalui jaringan komunikasi komputer; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan
secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan penggunaan layanan
dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon hak istimewa; Impor, ekspor, promosi penjualan untuk pihak
ketiga dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas
dan rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik; Informasi komersil dan
saran untuk konsumen; Invoicing perpajakan; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko
ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa akunting; Jasa broker
perdagangan untuk produk-produk farmasi; Jasa distribusi; Jasa ecer yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi;
Jasa evaluasi komersial; Jasa grosir; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis;
Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan (merger) dan pengambilalihan
(acquisitions) bisnis; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman
dalam bentuk toko ritel; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan
dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan pelelangan secara online; Jasa layanan pengadaan
produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk bisnis-bisnis lain]; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan instrumen-instrumen pneumatik
atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan instrumen audio
dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video, atau penerima audio-video;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan
makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda
yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat
keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan
medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
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elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk
menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat
radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik,
perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk
keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinarX (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya,
yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam), mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari
es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis,
masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan,
peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan
sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi;
Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat
bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen
layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang
dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Jasa marketing untuk mempertemukan penyedia jasa dengan
pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via website; Jasa pemberian nasihat mengenai produk
farmasi untuk keperluan diet; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan melalui surat,
telekomunikasi, online dan melalui jaringan komunikasi global; Jasa pemesanan secara online melalui komputer; Jasa
pengadaan barang untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan
alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak
mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat,
tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan
barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang
melalui pos atau remote control media elektronik dan melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa
pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa pengadaan teh hijau untuk orang lain;
Jasa pengurusan dan perijinan stnk; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa
penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan
barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan drone dan drone kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa
penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan
grosir untuk pemanas air, peralatan dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang
dapat diunduh; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan online untuk pakaian bersepeda;
Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda
listrik; Jasa penjualan pancake dan waffle secara online; Jasa penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan;
Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa penjualan perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan produk pipa secara
onLine; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk perlengkapan sepeda;
Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik; Jasa penjualan suku cadang alat - alat musik; Jasa penyedia pasar online
bertemuanya pengguna jasa dan penyedia jasa dengan berbagai ketrampilan dan pengalaman; Jasa penyediaan fasilitas biro
bisnis; Jasa perantara komersial dalam bidang peralatan komunikasi yang portabel, yaitu, handset, walkie-talkie, telepontelepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA), telepon-telepon bergerak; Jasa perantara komersial untuk alat pemanas; Jasa
perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa perantara komersial untuk mesin dan perlengkapan kantor; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa perantara komersial untuk
mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan medis; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan
telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa perantara komersial untuk
peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa perantara
komersial untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara komersial untuk peralatan
pengolahan makanan dan minuman; Jasa perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa perantara komersial untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator
(AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara
elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
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yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk
keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang
medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis,
sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan
kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan
medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagianbagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi
sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara
komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan
peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan
tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan
rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk
produk-produk farmasi; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa perdagangan eksporimpor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa periklanan dan pemasaran yang
dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari
pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan
bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Jasa pialang penjualan barang; Jasa
pialang untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan
komputer dan situs web (website); Jasa publisitas luar ruangan; Jasa ritel dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang
menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata
pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai
plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempattempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan pengikat-pengikat pendukung; Jasa ritel dan toko ritel online yang
berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam
tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa ritel sehubungan dengan pemutar media portabel; Jasa ritel sehubungan
dengan perangkat keras komputer; Jasa ritel yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak
mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai
macam barang konsumen; Jasa toko eceran secara online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan
persediaan medis; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk
digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk rokok
elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Jasa toko grosir untuk pintu lipat dari
logam; Jasa toko grosir yang menampikan peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan lampu
LED; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko grosir yang menampilkan
alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko grosir yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah
tangga; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas
untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa
toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam,
yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel online yang
menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film, musik,
video, dan program TV; Jasa toko ritel yang menampikan peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang
menggunakan lampu LED; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat
getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan
kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni
air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara online; Jasa yang menawarkan
untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Jasa-jasa kliping berita; Jasa-jasa penyediaan
informasi, dan layanan jual beli tentang akar rumput; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-perangkat keras
dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Keagenan tenaga kerja; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak;
Konsultasi manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan
semua angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri
konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan,
asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan
bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan,
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perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi perdagangan produk
UMKM di dalam dan luar negeri; Konsultasi sarana dan pra sarana bagi kegiatan UMKM; Konsultasi yang berkaitan dengan
hubungan masyarakat; Layana agen penjualan yang menampilkan penggorengan; Layanan administrasi bisnis yang
disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan agen penjualan untuk pintu
lipat dari logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat non-logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan alas kaki
untuk mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat penggosok
tubuh; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat
gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan agen penjualan yang menampilkan
aparatus perawatan gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan bagasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan yang
menampilkan botol terisolasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan buku dan publikasi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan agen penjualan yang
menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kantong dengan penutup
untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan karpet; Layanan agen penjualan yang
menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan
keranjang sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan
elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali digital; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali elektrik
yang dapat dilipat; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan
lemari bukan logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan
agen penjualan yang menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan panci
untuk memasak; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang menampilkan pemanggang; Layanan agen penjualan
yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan
agen penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan penjernih udara untuk
kendaraan; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan
dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan perlengkapan mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sediaan untuk
memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan agen penjualan yang menampilkan serbet; Layanan agen
penjualan yang menampilkan setrika uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sterilisasi pengering
piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil
untuk bepergian; Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen penjualan yang menampilkan tempat
dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tikar; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan tusuk gigi;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan agen
penjualan yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah
plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multiguna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan
kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak portabel untuk
penggunaan di luar ruangan; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk
penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan
pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas
rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca
lainnya melalui administrasi kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan
dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang;
Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen
usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut
menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan distribusi dalam
bidang perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan
fungsi kantor dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; Layanan fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan
dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan yang berkaitan dengan parfum dan wewangian;
Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan,
pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web
ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan
impor dan ekspor agen untuk perangkat keras logam; Layanan konsultasi untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan
konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan manajemen bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan manajemen risiko bisnis; Layanan nasehat untuk informasi bisnis dan
akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan online untuk
menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan pengecer untuk tujuan memfasilitasi pembelian diskon; Layanan
pemesanan buku secara online; Layanan pemrosesan kantor; Layanan pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain,
dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan
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melalui surat atau melalui media elektronik seperti melalui toko online, situs web atau belanja melalui program televisi;
Layanan pengaturan rapat perusahaan; Layanan pengembangan bisnis, seperti menyediakan bantuan untuk perusahaan
pemula milik pihak lain; Layanan penjualan eceran bubuk coklat, kopi dan teh secara online; Layanan penjualan ritel; Layanan
penjualan ritel online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan penyedia
informasi secara daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.;
Layanan penyedia informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perantara bisnis;
Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan perdagangan elektronik, yaitu,
menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak permainan komputer, permainan, pakaian; Layanan
promosi dan publisitas; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel dan grosir untuk bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk
kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata
pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan pengikat pendukung, termasuk layanan ritel dan
grosir online yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk
melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; Layanan ritel online barang-barang elektronik melalui situs web;
Layanan ritel online dari situs web internet yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel online yang berkaitan dengan
alas kaki; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian
dalam wanita; Layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan dengan topi; Layanan
ritel online yang berkaitan dengan tutup kepala; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel untuk parfum dan
wewangian; Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak bumi, minyak, pelumas, gemuk; Layanan ritel, grosir dan toko
online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela
non-logam; Layanan toko grosir yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat masak
multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko grosir yang menampilkan alat
pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan
toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk
talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang;
Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan bantal Korea,
Bangsuk; Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan toko grosir yang menampilkan botol
terisolasi; Layanan toko grosir yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang menampilkan deterjen
untuk keperluan di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan toko grosir
yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko grosir
yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko grosir yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan toko
grosir yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan
karpet; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan
toko grosir yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah
tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan kertas perak; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko
grosir yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak pendingin portabel
bukan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali elektrik yang
dapat dilipat; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko grosir yang menampilkan lapisan kertas
perak untuk memasak di dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko grosir yang
menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan panci untuk
memasak; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan pelembab
sterilisasi LED; Layanan toko grosir yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir yang menampilkan pembersih
udara portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan; Layanan toko grosir yang menampilkan penghilang
serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko grosir yang menampilkan penjernih
udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan
di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci,
selain elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan
sapu untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk
keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan serbet; Layanan toko grosir yang menampilkan setrika uap;
Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat untuk membersihkan;
Layanan toko grosir yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko grosir yang menampilkan tas dan dompet;
Layanan toko grosir yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko grosir yang menampilkan teko kopi elektrik;
Layanan toko grosir yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan toko grosir yang menampilkan tepung dan sediaan
yang terbuat dari sereal; Layanan toko grosir yang menampilkan tikar; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik
yang sudah dibasahi; Layanan toko grosir yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir yang
menampilkan tusuk gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan;
Layanan toko grosir yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko grosir yang menampilkan
wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multiguna; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko grosir yang
menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela dari
logam; Layanan toko ritel menampilkan selempang jendela non-logam; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel online
menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman video, dan produk yang terkait
dengan musik; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilkan
buku; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu;
Layanan toko ritel online yang menampilkan topi; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian;
Layanan toko ritel untuk engsel pintu dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu lipat dari logam; Layanan toko ritel untuk pintu
lipat non-logam; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan
mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan alas kaki
untuk mandi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan alat
memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan
toko ritel yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat
sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur;
Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko ritel yang menampilkan
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aparatus perawatan gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko ritel yang menampilkan
blender tangan nirkabel; Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir
bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan gantungan baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan toilet; Layanan toko ritel yang menampilkan
handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan toko ritel
yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel
yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk
penyimpanan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan karpet; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian
untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel
yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; Layanan
toko ritel yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit
kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak
makanan pendamping; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali digital; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang
menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara
untuk makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko ritel yang menampilkan
panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang menampilkan
pemanggang; Layanan toko ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan
pembungkus untuk penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel
yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang
menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel
yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan memasak portabel
untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan
untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko ritel yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya
untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan serbet; Layanan toko ritel yang menampilkan setrika uap;
Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat untuk membersihkan;
Layanan toko ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet;
Layanan toko ritel yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan toko ritel yang menampilkan tempat dan kotak
sabun; Layanan toko ritel yang menampilkan tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko ritel yang
menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang
menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tusuk gigi; Layanan toko ritel yang
menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga;
Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau
dapur; Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran online, dan layanan katalog pemesanan melalui pos, di bidang
perangkat keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan, barang olahraga, barang pengembangan rumah, dan peralatan
rumah tangga; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi
penjualan barang dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web
secara ritel online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara
ritel online; MINI MARKET; Manajemen Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen bisnis dan
layanan konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep
timeshare dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis dan
pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; Manajemen data; Manajemen
usaha dan operasi pusat data; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Membantu perusahaanperusahaan untuk mendapatkan kontrak pemerintah; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan data pasar
ekonomi; Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
memungkinkan pengguna untuk, mengakses kupon online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus melalui website,
kupon scan, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel;
Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website); Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan
kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi, berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan; Menyediakan
portal situs web internet yang menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Menyediakan/memberikan layanan dan
informasi pelacakan mengenai pelacakan aset dalam perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan
kontainer pengiriman untuk tujuan manajemen bisnis; PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG;
Pemasangan poster; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pembelian Madu dan Hasil produksi
madu; Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan; Pemesanan buku secara online; Pemotongan pajak; Pemrosesan
pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penelitain Perniagaan; Penelitian perniagaan dan pemasaran madu; Penempatan
personel, yaitu jasa penyediaan pekerja terlatih dan material untuk mengelola dan mengerjakan pembersihan peralatan
industri dengan benar, yaitu, reaktor, kapal, tangki, menara vakum, penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan, dan
peralatan industri lainnya.; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun
termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengaturan dan pengoperasian materi iklan pada
jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengelolaan arsip perniagaan; Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan
informasi perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan; Pengelolaan laporan proyek bisnis; Pengiklanan di surat kabar;
Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online untuk orang lain; Penilaian
produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun
grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan barang-barang elektronik; Penjualan barang secara
online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang selam; Penjualan barang secara online
atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan dan perlengkapan selam; Penyedia laporan statistik
sesuai keinginan mengenai data demografis; Penyediaan informasi komersial dari basis data online; Penyediaan informasi
komersial melalui internet global; Penyediaan informasi komersial melalui jaringan komputer; Penyediaan informasi konsumen
melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi
terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan informasi, termasuk on-line,
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mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa layanan informasi publisitas;
Penyediaan jasa periklanan, administrasi bisnis dan fungsi kantor di bidang sistem penentuan posisi global; Penyediaan
laporan bisnis (komersial); Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear melalui
telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Penyediaan program penghargaan
insentif bagi pelanggan melalui pemberian hadiah bonus dan layanan insentif untuk perjalanan udara yang sudah berkali-kali,
yaitu, fasilitas transit lounge untuk relaksasi penumpang, layanan maskapai penerbangan prioritas khusus dengan layanan
reservasi, peningkatan pemrosesan tiket bandara, percepatan prosedur menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas,
check-in lobi prioritas, service center khusus dan jalur untuk kumpulan penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan
pemrosesan keamanan, percepatan layanan penanganan di pintu masuk dan keberangkatan pesawat, peningkatan
akomodasi tempat duduk, peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan khusus, koneksi komputer, peningkatan layanan
penyediaan makanan dan pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah ditentukan untuk penumpang elite, pengiriman
bagasi prioritas, peningkatan dan percepatan respons customer service untuk penumpang elite; Penyediaan tempat pasar
online untuk pengguna jasa dan penyedia jasa tenaga kerja professional/pencari kerja dengan berbagai jenis ketrampilan dan
pengalaman; Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk online melalui jaringan komunikasi global termasuk
Internet); Peragaan barang; Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk; Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi
dan kedokteran; Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya dan piranti lunak; Periklanan melalui media elektronik
dan internet untuk manajemen bisnis; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan online; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan,
pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang
sosialisasi untuk tujuan bisnis; Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman
video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Promosi
penjualan akun kartu kredit melalui administrasi program pemberian insentif; Promosi penjualan produk elektronik, video
dan/atau audio untuk orang lain; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain melalui toko,
Internet atau katalog produk; Promosi penjualan untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Pusat perbelanjaan komprehensif
melalui internet; Ritel online; Saran manajemen pemasaran; Supermarket bahan bangunan; TOKO SERBA ADA; Tempat
penyelenggara kursus penyelaman (diving) untuk tujuan komersial; Tempat yang menjual berbagai macam bir; Toko Eceran
Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko barang-barang grosir; Toko eceran aluminium;
Toko eceran yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil;
Toko eceran yang menjual produk susu; Toko jam tangan; Toko kue; Toko makanan online; Toko menjual produk voucher
secara elektronik / online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman online; Toko minuman panas dan dingin; Toko online
dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang merchandise karakter animasi; Toko online yang
menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko parfum; Toko perabotan; Toko perlengkapan bayi; Toko yang menjual
kosmetik; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan buah; Toko-toko Grosir Elektronik;
administrasi komersial untuk barang dan jasa bagi orang lain; administrasi pusat data dalam bidang data besar (big data);
administrasi usaha; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; advertising to promote the sale of
products and the use of services by the point accumulation method or discount privilege grant method; agen agregat penjualan
dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen impor-ekspor; agen penjualan barang baik eceran maupun grosir;
agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang
dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan untuk mempromosikan penjualan dan mempromosikan
penyediaan barang dan jasa di internet; agen perusahaan lokal dan asing untuk memberikan penawaran untuk berbagai
produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; agen untuk penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon
untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; agency services of products, services and company on the internet;
analisa informasi bisnis; analisis biaya; analisis dan studi atas informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini)
para konsumen dan lingkungan melalui penelitian pasar dan studi-studi per-iklanan; analisis tren bisnis; analitik data bisnis,
yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data kebugaran, informasi pembayaran dan data bisnis lainnya ke departemen sumber
daya manusia serta bisnis kebugaran dan kesehatan; audisi seniman pertunjukan (pemilihan personil); bantuan administrasi
dalam menanggapi panggilan untuk tender; bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; belanja
online; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas;
distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi barang-barang (bukan layanan-layanan transportasi) (agen,
grosir, layanan-layanan representatif); distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; distribusi materi iklan secara
elektronik; distributor aluminium; fungsi kantor; general office work regarding management of pecuniary claim by computer;
grosir dan eceran film, rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya musik dan karya artistik; iklan dan layanan
pemasaran interaktif; iklan dan promosi perusahaan; iklan komersial; iklan komersial perusahaan; iklan secara online dan
mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving;
iklan, promosi, dan layanan keagenan; informasi bisnis; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan pertanyaan
bisnis; informasi komersial dan nasehat untuk konsumen terkait dengan diet [tempat konsultasi konsumen]; informasi usaha
untuk tinjauan umum perusahaan termasuk pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya; internet dan layanan
situs belanja ritel online yang menampilkan streaming atau konten audio-visual yang dapat diunduh di bidang berita, hiburan,
olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; issuing of trading stamp; issuing, clearing and managing point cards;
issuing, issuing intermediary and clearing of trading stamp, coupon, point accumulation type card and discount privilege card;
jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa agen
periklanan; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent
(manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa analisis pasar; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial;
jasa bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa diskon (-untuk pengecer, untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk lembaran
dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk
perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk segar; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa eceran atau grosiran
untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa evaluasi statistik data pemasaran; jasa grosir dan eceran; jasa iklan dan promosi;
jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke database komputer;
jasa jasa katalog toko eceran; jasa kliping berita iklan secara daring (online) melalui jaringan komputer; jasa konsultasi bisnis;
jasa konsultasi manajemen; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa konsultasi rekrutmen bisnis; jasa konsultasi usaha
mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; jasa konsultasi yang berhubungan
dengan kontrak untuk pembelian barang; jasa konsultasi yang berkaitan dengan administrasi bisnis dan manajemen
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personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa
kumpulan statistik untuk bisnis; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan sumber daya); jasa
loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa manajemen bisnis di bidang pendidikan; jasa
manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa organisasi dan manajemen program promosi insentif dan penjualan; jasa
pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa pembuatan indeks informasi, situs dan sumber daya lain yang tersedia di
jaringan komputer global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya untuk pihak lain; jasa penagihan; jasa penelitian dan
konsultasi yang berkaitan dengan promosi, operasi, dan penjualan di pasar domestik dan luar negeri barang dan jasa yang
diproduksi di Taiwan, yaitu, konsultasi riset pasar; jasa penerbitan, pengelolaan dan penyelesaian kupon dan poin untuk
mempromosikan barang dan jasa; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penggabungan
(merger) dan akuisisi bisnis; jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan; jasa pengumpulan data; jasa penilaian
perusahaan; jasa penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan dan publisitas; jasa penjualan grosir produk
garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan ikan; jasa penjualan makanan dan
minuman; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan produk baja ringan; jasa penjualan
produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan ritel produk garam kemasan secara online maupun
offline; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa penjualan: atap baja ringan ,galvalum, reng, hollow, atap Baja
lembaran dengan lapisan seng dan almunium, kanal c; jasa penyaluran gas secara ritel (eceran); jasa penyediaan data bisnis;
jasa penyediaan portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke informasi akun penjualan mereka,
informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan, informasi manajemen inventaris, dan
informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa perdagangan aluminium; jasa
perdagangan gas; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik,
film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan, pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat
dan pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial; jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye
periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi (optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan
dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu, penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang
lain; jasa prakiraan ekonomi; jasa produksi iklan; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa ritel; jasa ritel yang
berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak beralkohol; jasa sistemisasi data dalam database
komputer; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa toko eceran sambung langsung (online) yang tersedia melalui
jaringan komputer global untuk komputer,; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen
pihak lain, kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas virtual/maya, dan konten dan data realitas virtual/maya;
jasa toko retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian,
penutup kepala, dan alas kaki; jasa toko retail secara online yang meliputi perangkat lunak komputer yang tersedia melalui
internet dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik lain; jasa toko retail secara online yang menampilkan headset
realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan media digital; jasa toko retail sehubungan dengan
hadiah; jasa untuk membantu membangun jaringan kontak bisnis; jasa untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa
yang berkaitan dengan analisis data usaha dalam transaksi konsumen dan perilaku konsumen; jasa-jasa analisis dan studi
informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian
pemasaran dan studi-studi periklanan; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasanperhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet,
dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian
dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan
(playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa konsultasi yang berkaitan dengan pencaharian karyawankaryawan; jasa-jasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan jasa-jasa hotel dan resor; jasa-jasa organisasi dan pameranpameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; jasa-jasa pemilihan (seleksi),
penilaian dan pemeriksaan kesehatan pada karyawan untuk tujuan pencaharian (penerimaan) karyawan; jasa-jasa
penempatan dan pencaharian para karyawan untuk sementara; jasa-jasa pengorganisasian untuk menggelar acara dalam
melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan hewan untuk tujuan promosi; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa
ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk
kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan
rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal,
lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk
bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk
aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas,
stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah
tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencanalencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan
barang olahraga; jasa-jasa strategi perniagaan; jasa-jasa toko ritel online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual
yang direkam dan diunduh sebelumnya; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa/layanan bisnis dan periklanan,
yaitu, jasa/layanan periklanan untuk melacak kinerja periklanan, untuk mengelola, menyalurkan dan melayani periklanan,
untuk menganalisa data iklan, untuk melaporkan data iklan, dan untuk mengoptimalkan kinerja periklanan; jasa/layanan
penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan baris/iklan diklasifikasikan melalui jaringan komputer
global; keypunching [fungsi kantor]; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan
menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT,
yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan
adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan
model, algoritma atau simulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data
atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu punya kemampuan untuk
mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke
perangkat komputer); kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep
bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau
stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang
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berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data
lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer);
kompilasi data untuk orang lain; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet dan jaringan elektronik, komputer dan jaringan
komunikasi lainnya; kompilasi laporan medis; kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; kompilasi purwa rupa (prototypes)
bisnis; konsultasi bisnis dan informasi bisnis untuk menyediakan program komputer pada jaringan data; konsultasi bisnis di
bidang telekomunikasi; konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke
dalam database komputer; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan
pencarian sponsor; kutipan harga untuk barang atau jasa; layanan administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya
manusia; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di internet; layanan analitik bisnis; layanan berbasis langganan
menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang dapat diunduh; layanan berlangganan pada server komputer,
pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak untuk digunakan dalam analisa bisnis, pengembangan strategi bisnis,
analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis dan layanan bantuan bisnis; layanan bisnis terkait dengan bidang
analisa data dan data besar (big data); layanan bisnis, yaitu, menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran
mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; layanan
bisnis, yaitu, penyediaan database komputer mengenai pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak
lain; layanan eceran atau grosir untuk peralatan CCTV; layanan eceran atau grosir untuk peralatan sistem keamanan; layanan
eceran untuk pelumas dan bensin; layanan evaluasi bisnis; layanan grosir untuk pelumas dan bensin; layanan grosir untuk
tempat tidur untuk hewan; layanan grosir untuk yogurt beku; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak
makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana
(celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi
(caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur
yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan;
layanan iklan dan pemasaran secara daring untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan
iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan jaringan bisnis online di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis online
di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen strategis; layanan konsultasi bisnis dan
pemasaran; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan perencanaan dan pemulihan bencana; layanan konsultasi dan
konsultasi pemasaran dan promosi; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk memungkinkan entitas bisnis (business
entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-profit organizations) untuk
mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang lebih besar ke jaringan
komunikasi global; layanan konsultasi pemasaran; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen
bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan manajemen bisnis; layanan manajemen
hubungan pelanggan; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pemasaran email; layanan
pemasaran online; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan pemesanan hadiah online terkomputerisasi; layanan
pemesanan online terkomputerisasi; layanan pemesanan online yang menampilkan musik dan video yang direkam
sebelumnya; layanan penagihan; layanan pencarian dan penempatan eksekutif; layanan pencarian informasi di internet
dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain; layanan pencarian informasi yang dilaksanakan dengan
menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan penempatan magang; layanan pengaturan dan pelaksanaan
pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan pengingat janji [fungsi kantor];
layanan penjadwalan janji [fungsi kantor]; layanan penyediaan informasi bisnis, konsumen, dan komersial melalui jaringan
komputer dan jaringan komunikasi global; layanan perencanaan karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi; layanan
perencanaan media; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan
wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana,
celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol
berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga,
dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure,
jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan ritel
atau layanan grosir untuk foto dan gambar yang dapat diunduh; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan
listrik; layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak permainan untuk mesin permainan video untuk penggunaan di
rumah dan permainan yang dapat digenggam dengan layar kristal cair; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir online;
layanan ritel lilin wangi; layanan ritel online; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan ritel untuk peralatan golf;
layanan ritel untuk perangkat perlindungan pendengaran; layanan ritel untuk persiapan dokter hewan; layanan ritel untuk
produk susu; layanan ritel untuk sepatu; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan ritel yang
berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan diet; layanan ritel yang berkaitan
dengan utas; layanan ritel yang disediakan oleh toserba online; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store
yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan rujukan dan penempatan pribadi; layanan saran dan/atau konsultasi
terkait dengan jasa kelas 35; layanan tampilan merchandising bisnis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku
dan ebook di bidang manajemen bisnis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang
manajemen proyek; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen strategis; layanan
toko grosir menampilkan kain; layanan toko grosir menampilkan persiapan wewangian; layanan toko grosir online yang
menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir
online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kebersihan;
layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel
menjahit; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan
kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam
kehutanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang; layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan
toko grosir online yang menampilkan bir; layanan toko grosir online yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir
online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko
grosir online yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir online yang menampilkan kendaraan; layanan toko grosir
online yang menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir online yang menampilkan mainan; layanan
toko grosir online yang menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang menampilkan payung; layanan toko grosir
online yang menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir
online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
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sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan
perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dokter hewan;
layanan toko grosir online yang menampilkan senjata; layanan toko grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko
grosir online yang menampilkan sorbets; layanan toko grosir online yang menampilkan teh; layanan toko grosir online yang
menampilkan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko online yang
menampilkan jasa Pengaturan dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel online
yang produk utamanya daging; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah, buletin, jurnal dan publikasi lain tentang
berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan komputer lainnya, jaringan elektronik dan
komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program televisi, acara olahraga, karya musik, dan
karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan
komunikasi lainnya; layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel menampilkan payung; layanan toko ritel
menampilkan pisau dapur; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan CCTV; layanan toko ritel online dengan
produk utama peralatan sistem keamanan; layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang
menampilkan hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel online yang
menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk
audio dan video, headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan
aksesorisnya; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel yang tersedia melalui
jaringan Internet dan jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan transkripsi medis
[fungsi kantor]; layanan untuk analisa data besar (big data); layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba, termasuk
memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba,
termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; manajemen bisnis
acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis seniman pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; manajemen bisnis,
administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya berhubungan dengan
permainan golf; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan
analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; manajemen kantor yang terkomputerisasi; melakukan survei
online; melakukan survei pasar; melakukan survei riset manajemen bisnis online; membantu dalam eksploitasi atau
pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri, termasuk pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu penyediaan layanan
konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan mewah untuk memungkinkan mereka mendistribusikan kelebihan
stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim sebelumnya; membantu sektor industri dan komersial dalam
mempromosikan barang dan konsultasi pemasaran; memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe
yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan
dengan laptop; memfasilitasi pertukaran dan penjualan dari jasa dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan
komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyalurkan iklan video di internet; mempromosikan
barang dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan, dengan mengatur dan
melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah promosi lainnya;
mempromosikan desain orang lain dengan menyediakan portofolio online melalui situs web; mempromosikan karya seni orang
lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web; mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran
akan/mengenai masalah yang melibatkan akses ke internet untuk populasi global; mempromosikan musik orang lain dengan
cara menyediakan portofolio online melalui situs web; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP untuk paket
hiburan langsung; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online,
konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan
komersial atau iklan; mengatur dan menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan komersial
dalam hiburan interaktif, realitas virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan permainan
video; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam energi yang dapat diperbarui
(termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; mengiklankan barang dan
jasa dari vendor online melalui panduan online yang dapat dicari; menyediakan database komputer online dan database online
yang dapat dicari di bidang iklan baris; menyediakan direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub
dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan sosial lainnya; menyediakan fasilitas online untuk live streaming video dari
acara-acara promosi; menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli; menyediakan fasilitas
online yang menampilkan komentar pengguna mengenai organisasi bisnis, penyedia layanan, dan sumber daya lainnya;
menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; menyediakan informasi
tentang manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; menyediakan layanan administrasi
kursus akademik yang berkaitan dengan pendaftaran kursus online; menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi
dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk bisnis industri dan komersial;
menyediakan layanan lelang online; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet; menyelenggarakan pameran
dagang virtual secara online; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruangan untuk orang lain; menyiapkan dan mengatur
pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan komersial;
menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri dan komersial; minimarket; nasehat manajemen;
negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau pemain musik; online manpower recruitment and
outsourcing; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis atau
iklan; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; pekerjaan kantor secara umum tentang
pengelolaan klaim uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan barang untuk orang lain;
pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan bisnis; pemasaran kata-kata melalui mulut; pembaharuan
dan pemeliharaan data dalam pusat data komputer; pemberian informasi kepada konsumen di bidang restoran dan makanan,
yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan ulasan restoran; pemrosesan pesanan
administratif; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian
data dalam komputer untuk pihak lain; pencarian database melalui komputer; penelitian dan survei bisnis; penelitian
pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penempatan produk cetakan dalam
amplop (surat langsung); penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik)
untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk ditukar dengan
barang atau jasa; penerbitan stempel perdagangan; penerbitan, pengelolaan, kliring kartu poin untuk mempromosikan
penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon
diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya;
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penerbitan, pengelolaan, kliring poin (termasuk poin elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan
layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya; penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk mempromosikan penjualan
produk dan menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan yang diberikan kepada
pengguna sesuai dengan harga pembelian barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau jasa atau ditawarkan
untuk diskon dan penyediaan informasi terkait dengannya; penerbitan, perantara penerbitan dan kliring stempel perdagangan,
kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon
istimewa/ khusus; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk
promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; pengadaan jasa untuk keperluan lain (pemesanan barang dan jasa
untuk keperluan bisnis); pengadaan jasa untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk bisnis orang lain); pengadaan
kontrak untuk orang lain; pengarsipan dokumen [fungsi kantor]; pengarsipan dokumen atau pita magnetik [fungsi kantor];
pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan transaksi
komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan transaksi komersial,
untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengecer toko serba ada;
pengelolaan bisnis untuk penyedia jasa lepas; pengelolaan hubungan pelanggan; pengelolaan laporan bisnis; pengelolaan
resiko bisnis; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising); pengkajian
pemasaran; pengkinian materi periklanan; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak ketiga; pengoperasian usaha situs
komunitas di Internet; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan; pengumpulan data dan
analisis statistikal; pengumpulan informasi kedalam database; pengumpulan poin dan poin kliring untuk mempromosikan
penjualan produk dan jasa; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan lagu secara digital melalui
jaringan online; penjualan seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang tekstil melalui
internet / online; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung; penyatuan, untuk kepentingan orang
lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat
dan membeli barang-barang tersebut dari ritel barang dagangan umum dan situs web dalam jaringan komunikasi global;
penyebaran bahan iklan; penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan; penyebaran materi
pemasaran; penyedia sistem berbasis web dan portal daring di bidang pemanfaatan sumber daya manusia dan pusat
kebugaran, yaitu, untuk memungkinkan pemanfaatan departemen sumber daya manusia menggunakan pusat kebugaran
untuk menawarkan layanan kepada karyawan, untuk mengelola partisipasi mereka dan untuk penyusunan laporan;
penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan bantuan
bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan barang-barang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan
fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan informasi bisnis dan komersial dan semua layanan tersebut di atas disediakan online
dari jaringan komputer global, internet atau komputer database; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan
informasi komersial yang berkaitan dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi komputer; penyediaan informasi
mengenai artikel surat kabar, majalah atau buku melalui Internet; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi
penjualan; penyediaan informasi mengenai penjualan dan urutan penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan
informasi mengenai penjualan produk; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan informasi
tentang dunia Kerja, Bisnis melalui situs web; penyediaan informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin
istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan;
penyediaan informasi yang berhubungan dengan harga dan penjual produk; penyediaan jasa penjualan eceran melalui
platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan jasa publikasi dan informasi pasar konsumen secara daring;
penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas
kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung
obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat
untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper,
tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar
yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam
telinga; penyediaan jasa ritel online dari situs web internet yang berkaitan dengan tekstil, sediaan untuk perlengkapan mandi
yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, tempat untuk membawa, buku, lilin, perlengkapan
audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat
pendengar yang diletakkan di dalam telinga; penyediaan laporan bisnis dan / atau komersial; penyediaan layanan
berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak; penyediaan pasar daring
(market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace)
untuk pembeli dan penjual; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya,
tunjangan atau kompensasi; penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dioksida dan kredit gas rumah kaca
lainnya, tunjangan atau kompensasi.; penyediaan ruang di Internet untuk periklanan; penyediaan ruang iklan melalui jaringan
komputer dan situs web; penyediaan ruang pada halaman utama Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; penyediaan
timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan
evaluasi usaha); penyelenggaraan analisis bisnis survei riset pemasaran; penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi
operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
komersial; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian konsumen dan iklan; penyelenggaraan survei riset pemasaran;
penyelidikan, pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan informasi mengenai sistem stempel perdagangan, kupon, kartu
berjenis akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus; penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru;
penyewaan bahan publisitas; penyimpanan data dan pemrosesan data; penyortiran surat, penanganan dan penerimaan
[fungsi kantor]; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang dan penyediaan informasi yang berhubungan
dengannya; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang melalui Internet; perdagangan barang; perdagangan
eceran komputer bekas; perdagangan online; perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan,
kupon, kartu akumulasi poin, kartu manfaat diskon untuk promosi penjualan atau promosi penjualan; perekrutan dan
pengelolaan pedagang, anggota kartu poin untuk promosi penjualan; perekrutan tenaga kerja; perencanaan dan desain
periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan;
perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi)
ruang-ruang dan waktu periklanan dan media; periklanan situs bisnis; periklanan, pemasaran, riset pasar; perkiraan dan
analisis ekonomi; persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; persiapan milis; persiapan, produksi, dan
penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara
para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana perniagaan (business); perwakilan, agen dan mengatur
iklan online di jaringan komputer; presentasi barang melalui media komunikasi untuk keperluan pengecer; produksi iklan, yaitu,
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produksi bahan iklan; promosi atas undian berhadian, kompetisi-kompetisi dan insentif-insentif kepada para pelanggan;
promosi penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet,
intranet, ekstranet dan pemasaran; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; proses dan verifikasi data yang
terkomputerisasi; providing information the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet websites; provision
of business data; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi naskah publisitas/iklan; publisitas dan layanan
pemasaran; publisitas iklan industri dan komersial; radio, televisi, iklan daring (online); recruitment and management of trading
stamp, coupon, point accumulation type card franchise, member; registrasi kendaraan dan layanan pemindahan hak;
rekrutmen dan manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; riset bisnis
dan pemasaran; segmentasi (pembagian) dan profilisasi data pasar; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat
data komputer, jaringan informasi dan/atau internet; show room (ruang pamer) penjualan mobil bekas; sistemasi informasi ke
dalam database komputer; sistematisasi data dalam database pusat; skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas
pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan jasa
melalui layanan telepon dan / atau komputer online; sponsor promosi balapan sepeda; sponsor promosi organisasi yang
mempromosikan pengelolaan dan pelestarian lingkungan; stan penjualan makanan ringan; stan penjualan minuman; studi
pasar terkait dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; supermarket; tata buku; toko; toko bangunan; toko
eceran; toko eceran bahan bangunan; toko grosir; toko online dan offline untuk barang-barang selam; toko perhiasan, emas
batangan dan berlian; toko retail handphone; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi; toko
roti; toko yang menjual perhiasan; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang
menampilkan kopi, produk-produk kopi dan barang-barang terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah
tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesinmesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat
dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan
teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesorisaksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah
dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi,
persiapan-persiapan pembersih perlengkapan dan peralatan kopi; transaksi komersial secara online; transaksi komersial yang
dapat dilakukan secara daring (online); transkripsi komunikasi [fungsi kantor]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070906
: 19/10/2021 13:39:11
:
: PT. SISCO INTERNUSA PRISMATAMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Lingkar Luar Barat, Mutiara Taman Palem Blok B8 No.33 Kel. Cengkareng
Timur, Kec. Cengkareng
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: HANYA LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 25
: ===Ikat Kepala; Pelindung ujung sepatu; Sepatu olahraga atau santai; baju pelindung; celana panjang; celana pendek; dasi;
ikat pinggang; jaket; jas; kaus kaki; pakaian; pelindung kaki; rompi; sandal; sarung tangan; sepatu atletik; sepatu boot; sepatu
bot kerja untuk industri; sepatu kasual; sepatu kerja; sol sepatu; syal; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070907
: 19/10/2021 13:39:13
:
: RINA WIDARMA SARI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: APT GRAND PALACE KEMAYORAN UNIT C/09/CF/1 RT 003 RW 005 KEBON
KOSONG JAKARTA PUSAT, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10630
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: QUINZHA BEDDING
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, MERAH JAMBU, MERAH , KUNING LEMBUT
: 24
: ===bahan linen untuk alas tidur; handuk mandi; sarung bantal; selimut [tempat tidur]; selimut dari tekstil; selimut penutup;
selimut piknik; selimut tempat tidur; selimut tempat tidur terbuat dari katun; selimut tidur; sprei; sprei terbuat dari bahan tekstil
non-woven===

740

Halaman 372 dari 1251

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021070908
: 19/10/2021 13:39:46
:
: PT. PRINTEROUS GLOBAL

540 Etiket

: Jl. Raya Kebayoran Lama No.333 A-B,
RT.003 / RW.001, Kel. Sukabumi Utara,
Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Bastian Hasan S.H.,S.T.,M.T.,M.H.,
: BAZT Law Office & Consultants Gedung Thamrin City, Lantai 3 Blok G28 Nomor 78, Jalan Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat 10230

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hitam.
: 35
: ===Jasa toko; Manajemen Usaha; administrasi usaha; fungsi kantor; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan
melalui pos yang berhubungan dengan penjualan karet yang belum diproses dan setengah jadi, getah perca, getah, asbes,
mika dan pengganti semua bahan ini, plastik dan resin dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan,
pengepakan, penghentian dan bahan isolasi, pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam, kulit dan kulit imitasi, kulit
halus dan kulit binatang, koper dan tas pembawa, payung dan payung matahari, tongkat, cambuk, tali kekang dan pelana,
kalung, tali pengikat dan pakaian hewan, tas surat seni [kasing], tas atletik, tas kecil penyimpan surat dan dokumen,
gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas untuk aksesoris perjalanan, tas pantai, tas sabuk, ikat pinggang, ikat
pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat dari kulit, dompet, tas sepatu bot, tas kantor, tempat kartu nama, tas
kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku cek, tas, tas untuk telepon bergerak, tas genggam, tas kosmetik, tas
dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam, pengikat dan tali dari kulit, alat pembawa berbingkai berbentuk ransel untuk
membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk payung, tas garmen, tas senam, tas tangan, pakaian kuda, tas ransel,
kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang penunggang kuda dan tack kuda, dompet kunci, gantungan kunci terbuat
dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat kunci, kantong kunci, ransel /knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas
surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas untuk perlengkapan menginap semalam, buku saku, dompet saku,
portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda, ransel/rucksack, pelana, tas sekolah, tas sekolah bersabuk dari kulit,
ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas olah raga, tali untuk sepatu
roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk bepergian, koper/trunk, kursi
payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist pack), kantong untuk tas pinggang (waist bag), kantong untuk tas
pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan dari logam untuk bangunan
dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan bitumen, bangunan yang dapat
dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari logam, perabot rumah, cermin, bingkai foto , wadah bukan dari logam
untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk, tulang ikan paus atau kulit mutiara, kerang, tanah liat magnesium,
batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, seprei [kecuali linen], tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah
tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin gorden, hiasan dari plastik untuk bahan makanan, bantal tiup [selain
untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; penjualan seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan
barang-barang tekstil melalui internet / online; toko; toko grosir; toko seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk,
selimut, dan barang-barang tekstil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021070909
: 19/10/2021 13:41:51
:
: PT. DIGITAL WINGS INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pluit Karang Ayu 1, Baywalk Mall 5Th, Pluit - Penjaringan, Jakarta Utara, DKI
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Kuning, Ungu dan Putih.
: 42
: ===Aktifitas profesional, ilmiah dan teknis; Analisis genetika dan layanan pelaporan untuk keperluan penelitian dan ilmiah;
Analisis ilmiah dan teknis; Analisis ilmiah, penelitian, dan pengembangan di bidang kesehatan, gizi, makanan, hidrasi tubuh,
kesejahteraan fisik dan psikologis; Bukti layanan konsep untuk orang lain, yaitu, konsultasi ilmiah dan teknis dan layanan
penelitian yang berkaitan dengan desain eksperimen, persiapan perpustakaan, kontrol kualitas perpustakaan, pelacakan
sampel, kontrol kualitas sampel, dan persiapan protokol dan panduan pengguna yang disesuaikan; Desain arsitektural dan
penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait Desain arsitektural; Desain dan pengembangan jaringan komunikasi

740
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elektronik; Desain dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait interior arsitektural; Desain dan persiapan database
untuk orang lain untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan melaporkan informasi biologis di bidang sekuensing,
genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Desain mikrokomputer, sirkuit frekuensi-tinggi, peralatan
optoelektronik serta sistem catu daya; Desain perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan
sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi,
instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran,
pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Desain perangkat lunak
komputer, pengembangan perangkat lunak komputer, konsultasi desain sistem komputer, pemeliharaan perangkat lunak
komputer, memperbarui perangkat lunak komputer, pemrograman perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan
menggunakan jaringan cloud computing, pemantauan sistem komputer dengan akses jarak jauh, backup data di luar situs,
penyewaan perangkat lunak dan program komputer, penyewaan perangkat keras komputer, menyediakan perangkat lunak
komputer yang tidak dapat diunduh secara online, penyewaan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan
menggunakan jaringan cloud computing, yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet
dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam,
instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat
pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis.; Desain perangkat lunak untuk orang lain
untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan kinerja bermain game (gaming) untuk telepon pintar dan perangkat elektronik
yang digenggam; Desain, pembuatan atau pemeliharaan program kalkulator elektronik; Desain, rekayasa dan pengembangan
kustom komponen listrik dan elektronik untuk digunakan pada peralatan komunikasi, telekomunikasi dan pemrosesan sinyal
audio; Design dan perkembangan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) komputer; Diagnostik klinikal
dan jasa-jasa konsultasi di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species,
diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran
hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan,
penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi,
bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; Hosting layanan jaringan
online yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, menganalisis, dan berbagi data di bidang berbagai macam asam
(acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan,
diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal,
pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu
pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan,
metagenomik, pengujian genetika dan genetika; Hosting platform perdagangan elektronik di internet berhubungan dengan
platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Hosting platform perdagangan elektronik
di internet berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan;
Instalasi, pemeliharaan, dan perbaikan komponen piranti lunak komputer dari infrastruktur komputasi virtual; Jasa advis,
konsultasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa riset dan uji ilmiah, analisis ilmiah dan teknis, konservasi lingkungan,
dan riset dan pengembangan di bidang perlindungan lingkungan dan ekologi.; Jasa desain dan pengembangan peranti keras
dan peranti lunak komputer; Jasa ilmiah dan teknologi serta penelitian dan perancangan yang berkaitan dengannya, yaitu,
penelitian ilmiah, analisis dan pengujian material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi;
Jasa jaringan kemanan (penilaian uji dan resiko dari jarangan elektronik); Jasa keamanan untuk akses kendali ke komputer,
jaringan elektronik dan database; Jasa konsultasi dan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan makanan dan suplemen
makanan; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan desain perangkat komunikasi dan elektronik nirkabel, termasuk telepon
bergerak; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan disain perangkat komunikasi dan elektronik nirkabel termasuk telepon
bergerak untuk digunakan dengan sistem komunikasi dan komputer; Jasa layanan aplikasi perangkat lunak untuk transmisi
komunikasi elektronik.; Jasa otentikasi pengguna menggunakan teknologi untuk transaksi perdagangan elektronik; Jasa
pemetaan komputer online; Jasa pendukung pelanggan teknis, yaitu pemecahan masalah terkait piranti lunak komputer; Jasa
pendukung pelanggan teknis, yaitu, pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis perangkat jaringan komputer dan
masalah piranti keras telekomunikasi; Jasa penelitian, analisis dan desain teknik, yaitu penelitian teknis di bidang akustik dan
desain produk baru di bidang konferensi audio dan video, berbagi data, dan kolaborasi waktu nyata; Jasa pengembangan
lingkungan virtual online untuk pengguna platform perdagangan saham elektronik, marketplace elektronik dan pertukaran
keuangan dan moneter elektronik (jasa komputer); Jasa penyediaan mesin pencarian internet untuk mencari dan menarik
informasi, situs web, dan sumber lain yang tersedia pada jaringan komputer untuk orang lain; Jasa penyediaan platform
internet untuk transaksi komersial dilakukan secara elektronik melalui internet (e-commerce); Jasa penyimpanan data yang
terkomputerisasi; Jasa proyek manajemen komputer yaitu, sistem informasi, perangkat lunak komputer dan proyek
manajemen infrastruktur; Jasa riset dan uji ilmiah; Jasa teknik dan konsultasi teknik, yaitu evaluasi ilmiah dan teknologi yang
berupa evaluasi pengukuran di bidang material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi,
perkiraan yang berupa perkiraan geologi, penelitian yang berupa penelitian teknik, dan laporan yang berupa penyusunan
rencana dan gambar teknik untuk orang lain; Jasa-jasa dukungan teknologi, yaitu, layanan help desk untuk bantuan ponsel,
komputer, komputasi seluler dan perangkat komunikasi, dan perangkat dan peralatan yang terhubung ke jaringan, yang
disediakan melalui telepon dan melalui perangkat lunak aplikasi seluler; Jasa-jasa komputer; Jasa-jasa optimisasi untuk
komputer, yaitu, jaringan-jaringan komputer dan konfigurasi perangkat lunak komputer, instalasi perangkat lunak komputer,
pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak komputer yaitu, peningkatan fungsi-fungsi perangkat lunak komputer,
mengubah atau menambahkan fungsi-fungsi untuk perangkat lunak komputer, dan menyediakan informasi tersebut; Jasa-jasa
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk transmisi elektronik dan pengiriman konten audio,
video dan multimedia; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk perdagangan
elektronik, video-sesuai-permintaan, game online interaktif, menjelajah internet, dan mengirim dan menerima email dan pesan
instan; Konsultasi desain sistem komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet
dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam,
instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat
pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Konsultasi penelitian ilmiah di bidang kosmetik;
Konsultasi teknik telekomunikasi; Layanan analisis bahan biologi di bidang sekuensing, genotip., pengujian genetik dan
genetika asam nukleat; Layanan aplikasi penyedia (ASP) jasa yang menampilkan piranti lunak di bidang konferensi berbasis
web, konferensi audio, pengiriman pesan elektronik, kolaborasi dokumen, konferensi video, dan pemrosesan suara dan
panggilan; Layanan desain teknis; Layanan diagnostik komputer dalam menganalisis dan mengurutkan berbagai macam asam
(acid) dan molekul biologis lainnya; Layanan diaknostik computer dalam menganalisis dan mensekuensi asam nukleat dan
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molekul-molekul biologi lainnya di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Layanan
dukungan teknis untuk jaringan komputer dan solusi konferensi video dan jaringan komputer dan layanan solusi manajemen
konferensi video, yaitu, layanan pemecahan masalah dalam mendiagnosa masalah melalui sistem konferensi video dan piranti
lunak jaringan komputer, serta melalui pemantauan sistem jaringan komputer untuk tujuan dukungan teknis; Layanan ilmiah
dan teknologi serta penelitian dan desain yang berkaitan dengannya, yaitu valuasi, perkiraan dan penyelidikan ilmiah dan
teknologi, layanan konsultasi; Layanan ilmiah dan teknologi yang berkaitan dengan rekomendasi tindakan untuk mengurangi
emisi karbon dioksida dengan biaya yang efektif; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan komputasi
awan, pemrograman komputer, konsultasi keamanan komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak
komputer, desain sistem komputer, layanan integrasi sistem komputer, konsultasi teknologi komputer, layanan perlindungan
virus komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan data data komputer
[bukan konversi fisik], enkripsi data dan layanan decoding, desain dan pengembangan program komputer untuk telepon
genggam, desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk komputer, diagnosis kesalahan pada program
komputer, hosting situs komputer [situs web], hosting perangkat lunak berbentuk layanan (Saas), pemeliharaan perangkat
lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer, penyediaan layanan
outsourcing di bidang teknologi informasi, memberikan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs
web, menyediakan mesin pencari untuk internet, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi online yang
tidak dapat diunduh untuk komunikasi dengan komputer melalui jaringan komunikasi global, menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik, menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel,
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk perdagangan elektronik, hosting
server, perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], konsultasi teknologi, konsultasi teknologi konsultasi, pemecahan masalah
perangkat lunak komputer [dukungan teknis], memperbarui perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan
komputer dan pencegahan resiko komputer, konsultasi desain situs web, desain situs web, menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis data keuangan dan menghasilkan laporan,
pemantauan elektronik atas aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui internet; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan komputasi awan, pemrograman komputer, konsultasi keamanan komputer, konsultasi
perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak komputer, desain sistem komputer, layanan integrasi sistem komputer,
konsultasi teknologi komputer, layanan perlindungan virus komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media
elektronik, konversi data program dan data data komputer [bukan konversi fisik], enkripsi data dan layanan decoding, desain
dan pengembangan program komputer untuk telepon genggam, desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk
komputer, diagnosis kesalahan pada program komputer, hosting situs komputer [situs web], hosting perangkat lunak
berbentuk layanan (Saas), pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan
pencegahan risiko komputer, penyediaan layanan outsourcing di bidang teknologi informasi, memberikan informasi tentang
teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web, menyediakan mesin pencari untuk internet, menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi online yang tidak dapat diunduh untuk komunikasi dengan komputer
melalui jaringan komunikasi global, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh
untuk memproses pembayaran elektronik, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak
dapat diunduh untuk perdagangan elektronik, hosting server, perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], konsultasi teknologo,
konsultasi teknologi konsultasi, pemecahan masalah perangkat lunak computer [dukungan teknis], memperbarui perangkat
lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan computer dan pencegahan resiko komputer, konsultasi desain situs web,
desain situs web, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis data
keuangan dan menghasilkan laporan, pemantauan elektronik atas aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui
internet.; Layanan komputer pada halaman web yang disesuaikan dengan menampilkan informasi yang ditentukan pengguna
atau ditentukan dalam sifat profil pribadi, audio, video, gambar foto, teks, grafik dan data; Layanan komputer, layanan
dukungan komputer, layanan teknologi, dan layanan konsultasi; Layanan komputer, yaitu menyediakan portal internet yang
menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dari jarak jauh dengan sistem pemantauan, kontrol,
dan otomasi rumah dan lingkungan; Layanan komputer, yaitu, deteksi, blokir, dan otomatisasi penghapusan intrusi jaringan
komputer, malware, virus dan ancaman, enkripsi dan otentifikasi data, pencegahan kehilangan data, pemulihan data,
pengamanan jaringan, dan deteksi, filter, analisa, manajemen, dan pemblokiran komunikasi elektronik; Layanan komputer,
yaitu, layanan penyedia hosting awan dan layanan penyedia di tempat untuk menyimpan, menganalisis, dan berbagi informasi
di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran,
diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian
diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat- obatan, penelitian laboratorium
obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian,
forensik, keamanan pangan, metagenomik, dan genetika; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online bagi
pengguna untuk mengatur grup, acara, berpartisipasi dalam diskusi, berbagi informasi dan sumber daya, dan terlibat dalam
jejaring sosial, bisnis, dan komunitas; Layanan komputer, yaitu, menciptakan komunitas online untuk berpartisipasi dalam
diskusi, mendapatkan umpan balik / ulasan / penilaian, membentuk komunitas virtual, dan terlibat dalam jejaring sosial yang
menampilkan media sosial termasuk foto, audio, dan konten video pada topik umum kepentingan sosial; Layanan komputer,
yaitu menyediakan situs internet yang menampilkan teknologi untuk digunakan dalam pemantauan lingkungan, sistem kontrol,
dan otomasi rumah dan lingkungan; Layanan konsultasi penelitian ilmiah di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik,
dan genetika asam nukleat; Layanan konsultasi dan dukungan teknis, untuk disain dan pengembangan alat dan sistem
elektronik untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan,
perasa, dan komunikasi lainnya yang memanfaatkan teknologi pita lebar ultra di dalamnya, yaitu, telepon selular pita lebar
ultra, radar pita lebar ultra dan sistem penentuan posisi pita lebar ultra; Layanan konsultasi ilmiah dan teknologi, penelitian dan
desain, analisa dan pengembangan industri untuk produsen makanan, minuman, kertas, kertas karton, lapisan karton, tekstil,
produk dari bahan busa, perekat, bahan bangunan, bahan konstruksi, produk perawatan pribadi, produk pembersih, bahan
untuk kemasan, obat-obatan, makanan bayi, suplemen nutrisi, makanan dan minuman bergizi serta pakan untuk hewan;
Layanan konsultasi, informasi dan konsultasi yang berkaitan dengan verifikasi dan otentikasi identitas pengguna biometrik,
verifikasi identitas, otentikasi identitas, transaksi e-commerce, perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer, sistem
perangkat lunak komputer online, sistem keamanan data elektronik, kriptografi, enkripsi, dekripsi, pengodean dokumen
identitas, otentikasi dan pelacakan produk dan dokumen, pemantauan dan perlindungan merek, perangkat keras dan lunak
pengenalan wajah, perangkat keras dan lunak otentikasi sidik jari, perangkat keras dan lunak pengenalan suara, ancaman
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keamanan komputer, dan otentikasi data melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi);
Layanan penelitian, analisis dan desain teknis; Layanan pengujian diagnostik atau analisis diagnostik mengenai suku cadang
kendaraan, suku cadang mesin, peralatan elektronik, peralatan telekomunikasi, mesin industri atau peralatan rumah tangga;
Layanan penyediaan penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh secara daring untuk perdagangan,
penyimpanan, pengiriman, penerimaan, penerimaan dan pengiriman mata uang digital secara elektronik, dan mengatur
transaksi pembayaran dan penukaran mata uang digital.; Layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS)
yang menampilkan piranti lunak untuk memfasilitasi layanan telekonferensi multimedia dan konferensi video, layanan
pengiriman pesan singkat, surat elektronik, dan layanan voice over internet protocol (VOIP); Layanan penyimpanan dan
pengambilan data elektronik untuk mentransmisikan, menampilkan dan menyimpan transaksi, identifikasi, dan informasi
keuangan; Layanan piranti lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu, hosting piranti lunak yang digunakan oleh pihak lain untuk
mendeteksi, memblokir, dan mengotomatisasi penghapusan intrusi jaringan komputer, malware, virus dan ancaman,
mengenkripsi dan mengotentikasi data, mencegah kehilangan data, memulihkan data, mengamankan jaringan, dan
mendeteksi, memfilter, menganalisis, mengelola, dan memblokir komunikasi elektronik; Layanan profesional untuk layanan
ilmiah dan teknik; Layanan teknik yang berkaitan dengan desain sistem elektronik; Layanan untuk keperluan penelitian dan
ilmiah di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Layaran laboratorium ilmiah di bidang
sekuensing, genotip, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Membangun platform internet untuk bisnis elektronik
berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Membangun
platform internet untuk bisnis elektronik berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Membangun platform internet untuk perdagangan elektronik; Memberikan analisa ilmiah dibidang
sekuensi generasi berikutnya (NGS) di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik dan genetika asam nukleat;
Memberikan informasi dari indeks dan basis data informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, basis data,
grafik, gambar foto dan informasi audio visual, melalui komputer dan jaringan komunikasi; Memberikan informasi tentang
teknologi ilmiah melalui jaringan komunikasi; Memberikan informasi tentang teknologi ilmiah melalui komunikasi
menggunakan terminal komputer, termasuk yang disediakan melalui Internet; Menciptakan lingkungan virtual dalam sifat
komunitas online bagi pengguna untuk membuat, memproduksi, merubah, memanipulasi, mengirimkan, berbagi, dan
mengomentari video atau media elektronik lainnya; Menyediakan analisis ilmiah data genomik; Menyediakan informasi
tentang perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang perdagangan pertukaran emas dan logam mulia;
Menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk memproses pembayaran
elektronik; Menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh online untuk memproses
pembayaran elektronik; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh;
Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak operasi online dan tidak dapat diunduh untuk jaringan komputer dan
server, dan untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing; Menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh online untuk perdagangan elektronik; Menyediakan perangkat lunak komputer yang tidak
dapat diunduh secara online untuk desain khusus dan pemesanan tes agen, enzim, nukleotida, asam nukleat, buffer, sediaansediaan kimia, sediaan-sediaan biologis, dan reagen semua di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan
genetika asam nukleat; Menyediakan perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh yang berkaitan dengan
instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus,
bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi],
keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis;
Otentikasi online tanda tangan elektronik; Papan buletin elektronik; Pemantauan peralatan dan instrumen bedah jarak jauh
melalui jaringan komputer; Pemantauan sistem komputer dengan akses jarak jauh yang berkaitan dengan instalasi dan
peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal,
bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi
pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Pemecahan
masalah perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen medis; Pemecahan permasalahan
perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen bedah; Pemeliharaan dan peningkatan perangkat
lunak komputer; Pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit
bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi
berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air
listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Pemeliharaan situs web untuk digunakan
dalam menyediakan dan menjual publikasi elektronik online; Penapisan DNA untuk tujuan penelitian ilmiah; Penelitian dan
pengembangan aparatus komunikasi nirkabel, pemrosesan data elektronik, produk elektronik konsumen dan produk elektronik
automobil; Penelitian dan pengembangan perlengkapan dan fasilitas untuk pengujian dan pengembangan produk
telekomunikasi listrik dan elektronik; Penelitian ilmiah, penciptaan, atau inovasi untuk produk industri; Penelitian, analisis,
kalibrasi dan evaluasi komputer, sistem komputer, jaringan komputer, perangkat lunak komputer, data elektronik dan file data;
Pengembangan peralatan dan sistem laboratorium otomatis, dan perangkat keras komputer untuk mengumpulkan,
menyimpan, menganalisis, berbagi, dan melaporkan informasi biologis, genetik, klinis, medis, dan diagnostik, dan untuk
pelacakan sampel dan mengelola proyek, alur kerja laboratorium, dan data sesuai pesanan dan spesifikasi yang lain, semua
hal di atas dalam bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic
ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan,
penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian
laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi,
pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; Pengembangan peralatan dan system
laboratorium otomatis dan perangkat keras komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, membagi dan
melaporkan informasi biologi, genetika, klinis, medis, dan diagnostik, dan untuk pelacakan sampel dan pengelolaan proyek,
alur kerja laboratorium dan data sesuai urutan dan spesifikasi orang lain, semua hal tersebut di atas di bidang sekuensing,
genotipe, pengujian genetik dan genetika asam nukleat; Pengembangan perangkat lunak komputer termasuk berhubungan
dengan pendidikan dan penelitian pendidikan jasa penelitian yang berhubungan dengan perangkat lunak komputer untuk
pendidikan, masalah dan penilaian pendidikan atas siswa dan personil jasa desain jasa informasi, nasihat, konsultasi dan
pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas.; Pengembangan perangkat lunak komputer yang
berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air
hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian
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dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Pengkajian proyek ilmiah; Pengoperasian dan pemantauan jarak jauh atas instalasi dan peralatan sanitasi,
yaitu, unit bangku toilet dangan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi
mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas
air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis melalui jaringan komputer dan Internet;
Pengujian atau penelitian pada mesin, aparatus dan bagian elektroniknya; Pengujian peralatan elektronik dan perangkat lunak
komputer mengenai basis data dan data; Pengumpulan informasi dan analisis tentang status penggunaan robot bedah melalui
jaringan komputer; Penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu, penempatan (hosting) aplikasi perangkat lunak komputer dari pihak
lain; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi
mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging, streaming, menghubungkan,
berbagi, mengumpulkan, mengatur, merubah, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau
informasi melalui jaringan komunikasi; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan peranti lunak ntuk mengendalikan,
mengintegrasikan, mengoperasikan, menghubungkan, dan mengelola perangkat informasi yang dikontrol suara, yaitu,
perangkat elektronik konsumen yang terkoneksi dengan cloud dan dikendalikan oleh suara; Penyedia pusat data elektronik
dalam bidang akses data elektronik biometrik, identifikasi biometrik, verifikasi dan autentikasi identitas; Penyediaan dan situs
web jaringan online interaktif, melalui jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer lokal dan global dan perangkat
komunikasi nirkabel, yang menampilkan teknologi untuk memudahkan pengguna dalam memprogram audio, video, film, teks
dan konten multimedia lainnya; Penyediaan informasi mengenai teknologi dan pemrograman komputer melalui suatu situs
web; Penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait Penelitian ilmiah dan industri, pengujian, pengembangan, analisis;
Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait Desain dan pengembangan perangkat keras komputer,
perangkat lunak komputer, peralatan telekomunikasi, ponsel, ponsel pintar, komputer tablet, komputer laptop dan perangkat
dan aksesori genggam, perangkat komunikasi kabel dan nirkabel, dan perangkat elektronik digital, keamanan komputer, Jasajasa komputer, layanan komputer yang berkaitan dengan sistem analisis keuangan dan investasi, layanan komputer yang
berkaitan dengan interkoneksi perangkat keras dan perangkat lunak komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain
perangkat lunak aplikasi, pemrograman komputer, analisa sistem komputer, desain sistem komputer, teknologi informasi,
pengembangan basis data komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan
data komputer [bukan konversi fisik], layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi, situs, dan
sumber daya di jaringan komputer, layanan komputer terkait dengan kompilasi dan pemrosesan data yang terkomputerisasi,
membuat dan memelihara situs web, hosting situs web, hosting server, sewa dan menyewakan perangkat lunak komputer,
data komputer, peripheral komputer, perangkat keras komputer, sistem komputer, instalasi pemrosesan data elektronik,
peralatan dan instrumen listrik dan elektronik, membuka kunci ponsel, ponsel pintar, komputer, dan perangkat elektronik
digital, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh menggunakan kecerdasan buatan dan / atau pembelajaran
mesin yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan, mencari, membeli, memilih, mengelola, menganalisis,
mengevaluasi informasi yang berkaitan dengan layanan garansi, investasi, asuransi dan / atau reasuransi, menyediakan
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk investasi, pemrosesan dan pengelolaan transaksi keuangan, merancang,
membuat, dan hosting platform online untuk memproses pembayaran elektronik, transaksi keuangan, manajemen keuangan
dan administrasi melalui jaringan komunikasi global, layanan komputer sehubungan dengan menyediakan situs web interaktif
yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk masuk, mengakses, mencari, bertukar, dan mensintesis
informasi dan menghasilkan laporan untuk digunakan dalam pemilihan dan pengelolaan asuransi, reasuransi, garansi dan /
atau rencana investasi, Penyedia layanan aplikasi (ASP) menampilkan layanan hosting aplikasi perangkat lunak komputer
pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk membuat, membuat, mendistribusikan,
mengunduh, mentransmisikan, menerima, memutar, mengekstraksi, menyandikan, mendekode, menampilkan, menyimpan
dan mengatur teks, grafik, gambar, audio, video, dan konten multimedia , dan publikasi elektronik, menyediakan perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh secara online, jasa penyediakan mesin pencari untuk memperoleh data melalui internet dan
jaringan komunikasi elektronik lainnya, layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi online, situs dan
sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global untuk pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, platform sebagai layanan (PAAS) yang
menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam manajemen basis data, perangkat lunak sebagai
layanan (SAAS) layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, penelitian dan
pengembangan produk baru untuk pihak lain; Penyediaan mesin penelusuran dan platform penelusuran untuk memperoleh
data dan konten melalui jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer lokal dan jaringan komputer global serta perangkat
komunikasi nirkabel; Penyediaan pengunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk pendidikan
bahasa yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sesi grup online dan akses online melalui komputer, telepon
selular dan perangkat elektronik lainnya; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh/ dapat diunduh secara online
untuk penggunaan sementara untuk memfasilitasi perdagangan secara elektronik; Penyediaan perangkat-perangkat lunak
komputer penelusuran enjin yang tidak dapat di download secara online; Penyediaan program komputer dan aplikasi berbasis
web yang tidak dapat diunduh secara online; Penyewaan perangkat lunak dan program komputer yang berkaitan dengan
instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus,
bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi],
keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis;
Penyimpanan data online; Perangkat lunak sebagai sebuah layanan (Saas) dan Platform sebagai sebuah layanan (PaaS)
untuk mengumpulkan, menyimpan) menganalisis, membagi dan melaporkan informasi biologi, genetika, klinis, medis, dan
diagnostik serta untuk proyek pelacakan dan pengelolaan sampel, alur kerja dan data laboratorium, semua hal tersebut di
atas untuk digunakan di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Perangkat lunak
sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk pendidikan interaktif, yaitu, simulasi pengajaran dan ujian
melalui ruang kelas belajar secara elektronik (e-learning), langsung (live), dan virtual di bidang manajemen proyek; Perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh secara online, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian,
manufaktur, pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat
keras, peralatan, dan jasa; Perawatan perangkat lunak komputer; Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan
paltform peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam grup komunikasi, yaitu olahpesan cepat, berbagi file, pencarian dan
posting teks, video, gambar dan multimedia; Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan peranti lunak komputer
untuk digunakan untuk menghubungkan dan mengontrol Internet of Things (IoT) perangkat elektronik; Platform sebagai
layanan (PAAS) yang menampilkan platform peranti lunak komputer untuk digunakan dalam sistem pemantauan, control dan
otomasi rumah dan lingkungan.; Saran teknologi yang diberikan kepada pengguna Internet melalui hotline
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dukungan, Konsultasi mengenai perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, sistem komputer, jaringan komputer,
intranet, dan Internet; Sekuensing asam nukleat dan layanan analisis untuk keperluan penelitian dan ilmiah; Sekuensing
genome dan Iayanan analisis untuk keperluan penelitian dan ilmiah; Studi ilmiah dan penelitian di bidang kesehatan publik;
aktifitas keinsinyuran dan konsultasi ilmiah dan teknis; analisis air; analisis ancaman keamanan komputer untuk melindungi
data; analisis bakteriologis; analisis biokimia; analisis biologis; analisis dan desain sistem komputer; analisis dan evaluasi
desain produk; analisis dan evaluasi pengembangan produk; analisis dan evaluasi produk dan layanan sehubungan dengan
kemungkinan aplikasi di masa depan; analisis data teknis; analisis desain produk; analisis di bidang biologi molekuler; analisis
di bidang eksplorasi minyak; analisis emisi gas rumah kaca; analisis ilmiah; analisis ilmiah berbantuan komputer; analisis
ilmiah dan spesifikasi teknologi, yaitu, pengembangan rekomendasi program tindakan dalam bidang praktik pertanian dan
standar pertanian untuk mengurangi emisi karbon dan emisi gas rumah kaca lainnya, dan meningkatkan karbon tanah
pengukuran dan verifikasi karbon dioksida dan penggantian kerugian emisi gas rumah kaca lainnya pengukuran, analisis, dan
verifikasi karbon tanah, emisi karbon dan emisi gas rumah kaca lainnya platform sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan
platform perangkat lunak komputer untuk pengumpulan data dan analisis untuk digunakan dalam penelitian yang berkaitan
dengan penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; analisis industri; analisis industri berbantuan komputer; analisis
industri dan layanan penelitian; analisis industri dan layanan penelitian di bidang kimia; analisis industri dan layanan penelitian
industri; analisis industri dan layanan penelitian yang berkaitan dengan ban mobil; analisis kimia; analisis kualitas air; analisis
kualitas air aliran; analisis laboratorium di bidang bakteriologi; analisis laboratorium di bidang kimia; analisis laboratorium di
bidang kosmetik; analisis ladang minyak; analisis mode aksi kombinasi kimia pada hewan; analisis pengembangan produk;
analisis perendaman minyak; analisis reservoir minyak; analisis simpanan minyak; analisis sinyal telekomunikasi; analisis
sistem komputer; analisis sistem komputer, analisis ancaman keamanan komputer untuk melindungi data; analisis struktur
struktur; analisis struktural bangunan; analisis struktural bekisting beton; analisis struktural dan fungsional genom; analisis
struktural perancah; analisis tulisan tangan [grafologi]; analisis untuk eksploitasi ladang minyak; analisis untuk penelitian
minyak; aplikasi perangkat lunak untuk memberikan informasi tentang kesehatan dan kesejahteraan, untuk digunakan
sehubungan dengan terapi perilaku, untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis catatan medis dan data
pasien, bagi pengguna untuk melacak gejala dan mencatat perawatan, bagi pengguna untuk melacak aktivitas fisik, penting
tanda-tanda, dan informasi biometrik, untuk mengakses dan mengumpulkan data imunisasi, untuk melacak, merekam, dan
berbagi informasi perawatan kesehatan; cadangan data elektronik; desain (pengembangan), pengembangan perangkat lunak
komputer yang dirancang untuk industri besi dan baja; desain aparatus dan instrumen mekanis, elektromekanis, dan
optoelektronik; desain arsitektur; desain dan analisis sistem komputer; desain dan pengembangan database elektronik; desain
dan pengembangan kamus elektronik; desain dan pengembangan kamus terjemahan bahasa elektronik dan basis data;
desain dan pengembangan kartu ucapan elektronik [e-card]; desain dan pengembangan metode pengujian dan analisis;
desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak permainan (game) komputer; desain dan pengembangan
perangkat lunak untuk database elektronik; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk panduan program televisi
elektronik; desain dan pengembangan produk listrik atau elektronik; desain dan pengembangan sistem keamanan data
elektronik; desain perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk analisis dan pelaporan komersial; desain perangkat
lunak komputer, pemrograman komputer, instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data dan data besar; desain sistem penyimpanan data; desain
teknis; desain, pembuatan atau pemeliharaan program komputer elektronik; desain, pembuatan atau pemeliharaan program
komputer elektronik untuk karaoke dengan fungsi penilaian; desain, pemrograman dan konsultasi sistem komputer; desain,
penelitian dan pengembangan program komputer dan perangkat lunak komputer untuk identifikasi elektronik; desain,
pengembangan, implementasi, analisis, integrasi, pemantauan kinerja, pencadangan, pemulihan, diagnosa, pengujian dan
pengelolaan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer, dan infrastruktur komputasi virtual
untuk pihak lain; evaluasi analisis kimia; hosting cloud untuk database elektronik; hosting data, file, aplikasi, dan informasi
yang terkomputerisasi; hosting ruang memori elektronik di Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; hosting situs web
untuk penyimpanan data elektronik; hosting situs web untuk penyimpanan elektronik foto dan video digital; instalasi dan
pemeliharaan perangkat lunak komputer; instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak komputer komunikasi; instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer; jasa analisa komputer; jasa analisis dan pengujian di bidang
eksploitasi minyak; jasa analisis dan pengujian di bidang eksplorasi minyak; jasa analisis dan pengujian untuk industri minyak;
jasa analisis dan pengujian yang berkaitan dengan peralatan teknik listrik; jasa analisis industri dan penelitian; jasa analisis
teknologi yang berkaitan dengan kebutuhan energi dan tenaga orang lain; jasa analisis untuk eksplorasi ladang minyak; jasa
arsitektur dan teknik; jasa desain, riset, pengujian dan analisis industri berbantuan komputer; jasa dukungan teknis, diagnosa
dan pemecahan masalah piranti keras komputer dan masalah piranti lunak, dan jasa bantuan komputer; jasa ilmiah dan
teknologi dan penelitian dan perancangan yang terkait, yaitu, analisa dan penelitian industri; jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan desain, rekayasa dan pengembangan kustom perangkat semikonduktor, sirkuit
terintegrasi, papan sirkuit, dan komponen listrik dan elektronik; jasa kloning biologis; jasa komputer dan pemrograman; jasa
komputer yaitu manajemen peranti lunak komputer dari jarak jauh dan dekat; jasa komputer, yaitu, menciptakan komunitas
online untuk pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam diskusi, mendapatkan umpan balik dari sesama pengguna dan
membentuk komunitas virtual di bidang teknologi informasi, jaringan komputer dan teknologi telekomunikasi; jasa komputer,
yaitu, menciptakan lingkungan virtual on-line untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), yaitu, menyediakan
platform perdagangan untuk cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi), dan aset digital lainnya; jasa konsultasi dan nasehat untuk sistem komputer; jasa konsultasi di bidang
piranti keras dan piranti lunak komputer.; jasa laboratorium kimia dan biologi; jasa laboratorium penelitian biologi; jasa layanan
perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak untuk eksekusi, transmisi, dan penyimpanan tanda tangan elektronik yang
aman; jasa layanan perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam verifikasi dan otentikasi
transaksi melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa layanan perangkat lunak tanda
tangan elektronik untuk mengamankan transaksi; jasa membuat indeks informasi online, situs dan sumber daya lain yang
tersedia di Internet dan jaringan komunikasi elektronik lainnya; jasa pendukung teknis dalam bidang penyimpanan data,
manajemen data dan cadangan data elektronik, di perangkat dan di awan; jasa pendukung teknis, yaitu, mencari dan
memecahkan masalah perangkat lunak komputer; jasa penelitian dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak
komputer berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence); jasa penelitian, pengembangan, analisis dan konsultasi di bidang
teknik; jasa penelitian, pengujian dan analisis; jasa penelitian, pengujian dan analisis industri; jasa penyedia layanan aplikasi
(ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang
diamankan, mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat blog, menghubungkan, berbagi, atau menyediakan
media elektronik, data, transaksi, atau informasi jaringan komunikasi.; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
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menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna menemukan, memprogram, mengatur, mengakses, dan terlibat
dengan program perangkat lunak komputer pihak ketiga pada platform blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) apa pun; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau
memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat
blog, menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data, transaksi, atau informasi melalui jaringan
komunikasi; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau
memfasilitasi/memudahkan panggilan voice over internet protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks,
pesan elektronik, pesan instan, dan layanan jejaring sosial online; jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk
keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan sistem
kontrak pintar, blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang
didistribusikan; jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk menyematkan browser web, interfase dengan
penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem
pencatatan digital yang terdesentralisasi); jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk menyematkan browser web,
interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk
pengumpulan dan verifikasi informasi pengguna untuk membuat akun blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi); jasa penyediaan alat pengembangan perangkat lunak komputer untuk pembuatan aplikasi blockchain
(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa penyediaan penggunaan sementara perangkat lunak aplikasi
web dan seluler yang tidak dapat diunduh untuk komunitas virtual, jejaring sosial, berbagi foto, berbagi media elektronik, dan
pengiriman pesan dan transmisi media terenkripsi atau paling tidak yang aman; jasa penyediakan mesin pencari untuk
memperoleh data melalui internet dan jaringan komunikasi elektronik lainnya; jasa penyediakan portal Internet yang
memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengunduh buku elektronik, publikasi, dan dokumen lainnya; jasa perancangan
dan persiapan database untuk orang lain untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan melaporkan informasi biologis;
jasa perangkat lunak sebagai layanan (software as a service (SAAS)) yang mengutamakan perangkat lunak untuk digunakan
pada bidang perawatan kesehatan untuk membantu dalam menciptakan/membuat implan ortopedi sesuai pesanan,
penentuan posisi komponen ortopedi selama pembedahan dan dalam perencanaan sebelum operasi dan analisis intraoperatif
pembedahan ortopedi; jasa perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) berupa program penyusun, program untuk mencari
dan mengurangi bug/kerusakan pada program komputer (debugger), dan program utilitas untuk membuat aplikasi perangkat
lunak bergerak; jasa-jasa dukungan teknis dan pelanggan, yaitu pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis masalah
perangkat keras dan perangkat lunak komputer di perangkat ponsel, tablet, dan perangkat komputer genggam lainnya; jasajasa dukungan teknis dan pelanggan, yaitu, pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis masalah dalam perangkat keras
dan perangkat lunak komputer dalam perangkat komputasi pribadi, dan mendiagnosis masalah dalam produk konsumen,
yaitu, peralatan rumah tangga dan konsumen, sistem HVAC, pipa rumah tangga, vakuum sentral, air panas pemanas,
pelembap, penurun, pelembut air, peralatan olahraga dan rekreasi, peralatan taman dan kebun, dan peralatan listrik luar
ruangan; jasa-jasa dukungan teknologi, yaitu, penyediaan informasi teknis tentang cara menggunakan dan membuat
penggunaan ponsel, komputer, komputasi seluler dan perangkat komunikasi, serta perangkat dan perangkat yang terhubung
ke jaringan; jasa-jasa ilmiah dan teknologi serta penelitian dan perancangan yang berkaitan dengan konstruksi; jasa-jasa
ilmiah dan teknologi serta penelitian dan perancangan yang berkaitan dengannya; jasa-jasa komputer ialah penciptaan dan
komunitas online untuk para pemakai yang terdaftar untuk berpartisipasi pada diskusi-diskusi, mendapatkan feedback dari
teman sebaya, membentuk komunitas-komunitas virtual dan menggunakan pada jaringan sosial; jasa-jasa konsultasi di bidang
implementasi dan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk perangkat yang terhubung ke jaringan,
peralatan, peralatan kontrol pencahayaan, dan sistem kontrol hvac di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa
konsultasi di bidang implementasi dan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk perangkat,
peralatan, kendaraan yang terhubung ke jaringan, sistem otomasi rumah, dan sistem keamanan rumah di internet yang
terhubung dengan jaringan; jasa-jasa pemasangan (instalasi) dan pembuatan atas perangkat-perangkat lunak komputer dan
penerapan database untuk pihak lain; jasa-jasa pemasangan (instalasi) dan pembuatan atas perangkat-perangkat lunak
komputer dan penerapan database untuk pihak lain dibidang rangkaian-rangkaian berbagai macam asam (acid) yang terdiri
atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic
klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obatobatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan
kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, dan genetika.; jasajasa penasehatan dan konsultasi teknologi yang berkaitan dengan penggunaan perangkat-perangkat lunak komputer dan
penerapan-penerapan untuk perencanaan, pembelian, penempatan dan optimisasi online, interaktip, televisi, kabel, pita lebar
(broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten yang berkaitan dengannya; jasa-jasa penyanggaan
teknikal, ialah layanan manajemen infrastruktur untuk pemantauan, administrasi dan manajemen penghitungan awan (cloud),
TI dan sistem aplikasi di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species,
diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran
hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan,
penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi,
bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; jasa-jasa perancangan
dan pengembangan peralatan laboratorium otomatis, peralatan laboratorium, dan sistem komputer untuk orang lain; jasa-jasa
perlindungan jarak jauh untuk telepon nirkabel dan komputasi seluler dan perangkat komunikasi, yaitu, menyediakan jasa-jasa
perlindungan virus komputer dari jarak jauh dalam perangkat ini; jasa/layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang
menampilkan perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pesan elektronik, pemberitahuan dan peringatan dan untuk
memfasilitasi transaksi bisnis elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi; jasa/layanan platform sebagai layanan
(PAAS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis dan
perdagangan elektronik (e-commerce); kalibrasi peralatan elektronik; kompresi data untuk penyimpanan elektronik; konsultasi
arsitektur; konsultasi di bidang analisis sistem komputer; konsultasi di bidang biologi; konsultasi di bidang penelitian ilmiah;
konsultasi di bidang penelitian ilmiah dan industri; konsultasi di bidang teknologi telekomunikasi; konsultasi keamanan data
dan keamanan komputer; konsultasi komputer, yaitu, layanan konsultasi yang terkait dengan infrastruktur komputasi virtual,
penyimpanan, dan jaringan; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang biologi; konsultasi pengembangan
produk untuk penemu di bidang biologi kimia; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang biologi molekuler;
konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang biologi seluler; konsultasi teknis dan layanan penelitian di bidang
piranti lunak komputer, piranti keras komputer, jaringan komputer, dan infrastruktur komputasi virtual; konsultasi terkait dengan
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peralatan dan perlengkapan elektrik dan elektronik serta barang-barang audiovisual; konsultasi yang berkaitan dengan analisis
teknis dan ilmiah; konsultasi yang berkaitan dengan pemantauan teknis dan ilmiah; konsultasi yang berkaitan dengan
pengukuran teknis dan ilmiah; konsultasi yang berkaitan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer berbasis
kecerdasan buatan (artificial intelligence); konten digital penyimpanan elektronik, yaitu, gambar, teks, video dan data audio;
kontrak sewa dan sewa piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer dan infrastruktur komputasi virtual;
konversi data dari fisik ke media elektronik; konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik; konversi data informasi
elektronik; konversi data program dan data komputer [bukan konversi fisik]; konversi gambar dari fisik ke media elektronik;
kustomisasi dan konfigurasi piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer dan infrastruktur komputasi
virtual; layanan analisis dan penelitian ilmiah dan industri; layanan analisis darah untuk tujuan penelitian ilmiah; layanan
analisis, penelitian, perancangan dan pengembangan yang terkait dengan teknologi untuk pengeboran dan penyelesaian
sumur minyak; layanan arsitektur yang berkaitan dengan perencanaan real estat dan pengembangan tanah; layanan backup
data elektronik; layanan berbagi (sharing) file, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk orang lain yang menampilkan teknologi
yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah dan mengunduh file elektronik; layanan berbagi file, yaitu, penyediaan
suatu website dengan fitur teknologi yang memudahkan pengguna untuk mengunggah dan mengunduh file elektronik; layanan
berbasis klien, yaitu saran, informasi dan bantuan ilmiah dan teknologi; layanan dukungan teknis, mendiagnosa dan
memecahkan masalah mengenai permasalahan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, serta jasa memperbaiki
komputer; layanan dukungan teknis, yaitu, pemecahan masalah (troubleshooting) yang bersifat mendiagnosis masalahmasalah perangkat keras dan perangkat lunak komputer; layanan dukungan teknis, yaitu, pemecahan masalah dalam bentuk
diagnosa masalah dengan piranti keras komputer dan pemecahan masalah piranti lunak komputer, jaringan komputer, dan
masalah infrastruktur komputasi virtual; layanan dukungan teknologi komputer, yaitu layanan help desk; layanan ilmiah dan
teknologi; layanan ilmiah dan teknologi serta penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengannya; layanan ilmiah dan
teknologi, yaitu penelitian dan desain di bidang piranti lunak jaringan komputer dan arsitektur datacenter komputer; layanan
ilmiah yang berkaitan dengan isolasi dan budidaya jaringan dan sel manusia; layanan komputer; layanan komputer dalam
bentuk Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS); layanan komputer dalam bentuk penyediaan halaman (pages) online yang
disesuaikan yang menampilkan informasi yang ditentukan atau yang ditetapkan pengguna, profil pribadi, realitas virtual/maya
(virtual reality), dan konten dan data realitas tertambah (augmented reality); layanan komputer dalam bentuk profil pribadi dan
grup/kelompok elektronik yang disesuaikan atau halaman web (webpages) yang menampilkan informasi yang ditentukan atau
yang ditetapkan pengguna, termasuk, audio, video, gambar, teks, konten, dan data; layanan komputer sehubungan dengan
penyimpanan data elektronik; layanan komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu hosting
perangkat lunak komputer dan layanan yang memanfaatkan perangkat lunak untuk diakses oleh, atau diunduh oleh, atau
digunakan oleh, orang lain; layanan komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu hosting
perangkat lunak komputer dan layanan yang memanfaatkan perangkat lunak untuk diakses oleh, atau mengunduh oleh, atau
digunakan oleh, orang lain di bidang analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data, data besar, sistem
pengujian, sistem pemodelan, sistem dan layanan simulasi dan di bidang penerapan Internet of Things (IoT); layanan
komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu penyediaan sumber daya perangkat lunak secara
online (dari situs web atau melalui Internet) untuk digunakan oleh orang lain di bidang analisis bisnis, pengembangan strategi
bisnis, analisis data, data besar, sistem pengujian, sistem pemodelan, sistem simulasi dan layanan dan di bidang penerapan
Internet of Things (IoT)]; layanan komputer yang bersifat Platform sebagai Layanan (PaaS); layanan komputer, khususnya,
hosting fasilitas elektronik untuk orang lain untuk mengatur dan menyelenggarakan rapat/pertemuan (meetings), acara dan
diskusi interaktif melalui jaringan internet dan komunikasi; layanan komputer, khususnya, penyedia layanan aplikasi (ASP)
yang menampilkan perangkat lunak application programming interface (API) untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan
transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; layanan komputer, khususnya, penyedia layanan aplikasi yang
menampilkan perangkat lunak application programming interface (API) untuk manajemen hubungan pelanggan (customer
relationship management (CRM)); layanan komputer, yaitu, hosting fasilitas elektronik untuk orang lain untuk diskusi interaktif
melalui jaringan komunikasi;; layanan komputer, yaitu, layanan manajemen lab uji virtual dalam bentuk menciptakan suatu
duplikat dari suatu lingkungan produksi jaringan dalam suatu jaringan terisolasi untuk keperluan pengujian bagi pihak lain;
layanan komputer, yaitu, layanan penyedia cloud hosting; layanan komputer, yaitu, layanan teknologi informasi yang dikelola
dan dioperasikan untuk pihak lain, yaitu, manajemen infrastruktur komputasi virtual, layanan jaringan virtual dan
penyimpanan virtual; layanan komputer, yaitu, manajemen penyebaran otomatis piranti lunak komputer, jaringan komputer
dan layanan infrastruktur komputasi virtual untuk pihak lain; layanan komputer, yaitu, memberikan informasi di bidang
teknologi dan pengembangan perangkat lunak melalui jaringan internet dan komunikasi; layanan komputer, yaitu, memberikan
informasi di bidang teknologi dan pengembangan perangkat lunak melalui jaringan komputer global; layanan komputer, yaitu,
menciptakan/membuat komunitas online bagi pengguna terdaftar untuk terlibat dalam jejaring sosial; layanan komputer, yaitu,
menciptakan/membuat komunitas virtual untuk pengguna terdaftar untuk berbagi (share), melihat, berlangganan dan
berinteraksi dengan gambar, konten audio-visual dan video serta data dan informasi terkait; layanan komputer, yaitu,
menciptakan/membuat komunitas virtual untuk pengguna terdaftar untuk mengatur grup/kelompok, rapat/pertemuan
(meetings), dan acara, berpartisipasi dalam diskusi dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis dan komunitas; layanan komputer,
yaitu, mengkurasi (curating) konten dan iklan yang ditentukan pengguna online dan menciptakan/membuat umpan media
sosial; layanan komputer, yaitu, menyediakan manajemen perangkat jarak jauh melalui jaringan komputer, jaringan nirkabel
atau internet;; layanan komputer, yaitu, menyediakan penyimpanan data peer-to-peer elektronik yang terdistribusi di seluruh
(across) sumber daya penyimpanan elektronik pelanggan yang tidak digunakan; layanan komputer, yaitu, menyediakan
platform penyimpanan objek elektronik terdesentralisasi untuk end-to-end dienkripsi dan didukung oleh blockchain dan
pembayaran blockchain; layanan komputer, yaitu, menyediakan sistem penyimpanan file elektronik terdesentralisasi dan
platform penyimpanan cloud open source (open source cloud); layanan komputer, yaitu, menyediakan situs web yang
menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk memantau dan mengendalikan sistem rumah pintar dari lokasi
yang jauh/terpencil; layanan konsultasi, desain, pengujian, penelitian dan konsultasi, semua yang berkaitan dengan sistem
informasi, komputer, perangkat lunak komputer, jaringan komputer, peralatan elektronik, sistem telekomunikasi dan sistem
transmisi data; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan analisis sistem komputer, analisis
ancaman keamanan komputer untuk melindungi data; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan
desain perangkat lunak komputer; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan instalasi, pemeliharaan
dan perbaikan perangkat lunak komputer; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pemrograman
komputer; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi yang terkait dengan layanan komputer; layanan laboratorium biologi;
layanan laboratorium ilmiah; layanan pemantauan elektronik menjadi layanan keamanan TI dalam sifat perlindungan dan
pemulihan data komputer; layanan pemantauan elektronik untuk analisis ancaman keamanan komputer untuk melindungi
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data; layanan pemantauan elektronik untuk layanan keamanan komputer untuk perlindungan terhadap akses jaringan ilegal;
layanan pemantauan keamanan elektronik dalam sifat pemantauan sistem komputer untuk tujuan keamanan data; layanan
pemberian konsultasi teknis sehubungan dengan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, peralatan jaringan komputer,
sistem telefoni, peralatan telekomunikasi, telepon IP, sistem telekomunikasi, desain jaringan komputer, desain penyimpanan,
keamanan jaringan, dan komunikasi suara dan serta komunikasi nirkabel; layanan pemrograman komputer; layanan
pemrograman komputer untuk analisis dan pelaporan komersial; layanan pemrograman komputer untuk keamanan data
elektronik; layanan pemrograman komputer untuk membuat video dan permainan (games) realitas virtual/maya (virtual reality);
layanan pendukung piranti lunak komputer, penasehat teknis atau komputer; layanan penelitian di bidang perangkat keras
komputer; layanan penelitian ilmiah; layanan penelitian, pengujian dan analisis ilmiah; layanan penelitian, pengujian dan
analisis ilmiah berbantuan komputer; layanan pengembangan permainan (game) multimedia elektronik dan interaktif; layanan
pengujian berbantuan komputer; layanan penyediaan informasi online mengenai piranti keras dan piranti lunak komputer;
layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) layanan yang menampilkan piranti lunak untuk transmisi
informasi, video, suara, audio, dan konten melalui jaringan informasi komputer global; layanan penyediaan piranti lunak
sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk melihat, mengelola, mengedit, dan menyimpan
dokumen melalui jaringan komputer; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan
piranti lunak untuk memudahkan para pengguna dalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer,
desktop, data, dokumen elektronik, video, dan aplikasi melalui Internet; layanan penyediaan piranti lunak sebagai suatu
layanan (SaaS) yang menampilkan piranti lunak untuk memudahkan pengguna mengidentifikasi keberadaan pengguna lain
dan mengintegrasikan buku alamat elektronik dan kalender; layanan penyimpanan data elektronik; layanan penyimpanan
elektronik untuk pengarsipan basis data; layanan penyimpanan elektronik untuk pengarsipan basis data, gambar, dan data
elektronik lainnya; layanan penyimpanan elektronik untuk pengarsipan data elektronik;
layanan hosting, pengelolaan dan pengawasan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer, dan
infrastruktur komputasi virtual untuk pihak lain penyediaan penggunaan sementara piranti lunak komputer yang tidak dapat
diunduh untuk penyediaan, penyebaran, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan,
pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah,
penemuan, dan penggunaan beberapa sistem pengoperasian, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan
komputer dan infrastruktur komputasi virtual; manajemen fasilitas komputer; manajemen proyek komputer di bidang
pemrosesan data elektronik [EDP]; melakukan analisis kimia; melakukan interpretasi dan analisis pencitraan resonansi
magnetik untuk industri perminyakan; melakukan pengambilan sampel dan layanan analisis untuk memeriksa kontaminasi;
melakukan pengambilan sampel dan layanan analisis untuk menilai tingkat polusi; melakukan percobaan ilmiah; melakukan
studi ilmiah; melakukan studi kelayakan ilmiah; melakukan uji klinis untuk orang lain [penelitian ilmiah]; memberikan informasi
dari indeks dan database informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, media elektronik,
gambar dan konten audio visual, melalui jaringan internet dan komunikasi; memberikan informasi ilmiah di bidang pemanasan
global; memberikan informasi ilmiah di bidang perubahan iklim; memberikan informasi ilmiah di bidang perubahan iklim dan
pemanasan global; memberikan informasi online tentang analisis industri dan layanan penelitian; memberikan informasi
penelitian ilmiah dan hasil dari database yang dapat dicari secara online; memberikan informasi tentang analisis industri dan
layanan penelitian; memberikan informasi tentang pemrograman komputer melalui situs web; memberikan informasi tentang
penelitian medis dan ilmiah di bidang farmasi; memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ilmiah di bidang
biokimia dan bioteknologi; memberikan informasi yang berkaitan dengan program komputer; memberikan saran teknis di
bidang penelitian ilmiah dan industri; mencari dan memecahkan masalah perangkat lunak komputer; mengambil dokumen
publik dalam sifat layanan penelitian ilmiah; mengembangkan dan hosting server di jaringan komputer global untuk tujuan
memfasilitasi e-commerce melalui server semacam itu; mengembangkan program komputer untuk sistem cash register
elektronik; mengubah atau menambah fungsi untuk perangkat lunak komputer, dan memberikan informasi yang berhubungan
dengan hal tersebut; mengubah data atau dokumen berwujud menjadi media elektronik; mengukur dan menganalisis emisi
gas rumah kaca; meningkatkan fungsi perangkat lunak komputer; menyediakan application programming interface (API) untuk
memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet; menyediakan fasilitas komputer untuk
penyimpanan data digital secara elektronik; menyediakan fasilitas online yang menampilkan penggunaan sementara
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengirim dan menerima pesan elektronik, pesan instan, peringatan dan
pengingat pesan elektronik, foto, gambar, grafik, data, audio, video dan konten audio-visual melalui jaringan internet dan
komunikasi; menyediakan informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan ilmiah dan teknologi;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputasi awan (cloud computing) yang tidak dapat diunduh secara
online untuk digunakan dalam penyimpanan data elektronik; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer
online yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh
untuk digunakan dalam memfasilitasi/memudahkan panggilan voice over internet protocol (VOIP), panggilan telepon,
panggilan video, pesan teks, pesan elektronik, pesan instan, dan layanan jejaring sosial online; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengakses, mengumpulkan, menampilkan, mengedit,
menghubungkan (linking), memodifikasi, mengatur, memberi tag (tagging), streaming, berbagi, menyimpan, mentransmisikan,
dan menyediakan media elektronik, foto, gambar, grafik, audio, video, konten audio-visual, data dan informasi melalui jaringan
internet dan komunikasi; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk
mengirim, berbagi, menerima, mengunduh, menampilkan, berinteraksi dengan dan mentransfer konten, teks, karya visual,
karya audio, karya audiovisual, karya sastra, data, file, dokumen dan karya elektronik; menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak telekomunikasi online yang tidak dapat diunduh untuk layanan telepon terkomputerisasi; menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis data keuangan dan menghasilkan
laporan; menyediakan penyimpanan elektronik foto dan video digital melalui situs web; menyediakan perangkat lunak
application programming interface (API) untuk digunakan dalam pengiriman pesan elektronik dan transmisi audio, video,
gambar, teks, konten dan data; menyediakan perangkat lunak komputer dan aplikasi komputer yang tidak dapat di unduh
secara online untuk streaming video, musik dan gambar; menyediakan perangkat lunak komputer untuk percakapan
menggunakan chatbots (kecerdasan buatan); menyediakan perangkat lunak perdagangan elektronik (e-commerce) yang tidak
dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi;
menyediakan perangkat lunak untuk manajemen keamanan kriptografi dari transmisi elektronik melalui jaringan komputer;
menyediakan perangkat lunak untuk memfasilitasi transfer uang, transfer dana elektronik, transfer komoditas, pengiriman
pembayaran tagihan (bill payment remittance), dan transfer dana antar pihak; menyediakan perangkat lunak untuk memproses
pembayaran elektronik; menyediakan perangkat lunak untuk pengiriman pesan elektronik; menyediakan program komputer;
menyediakan ruang penyimpanan elektronik [ruang web] di Internet; menyewakan komputer; merancang, membuat dan
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memelihara situs web perdagangan elektronik untuk orang lain; pemantauan elektronik atas aktivitas kartu kredit untuk
mendeteksi penipuan melalui internet; pemantauan elektronik atas informasi identifikasi pribadi untuk mendeteksi pencurian
identitas melalui internet; pemantauan elektronik terhadap aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi kecurangan melalui internet;
pemberian informasi ilmiah dan teknis; pembuatan dan pemeliharaan situs Internet; pemecahan masalah yang sifatnya
mendiagnosis masalah dengan elektronik konsumen; pemeliharaan perangkat lunak komputer; pemeliharaan program
komputer; pemeliharaan situs komputer; pemeliharaan situs web; pemindaian gambar [konversi dari fisik ke media elektronik];
peminjaman kalkulator elektronik; pemrograman perangkat lunak komputer untuk kamus dan database terjemahan bahasa
elektronik; pemrograman perangkat lunak pemrosesan data elektronik [EDP]; pemrosesan informasi melalui komputer;
penelitian biologi; penelitian biologi dan kimia; penelitian dan analisis bakteriologis; penelitian dan analisis biokimia; penelitian
dan analisis biologi; penelitian dan analisis ilmiah; penelitian dan analisis kimia; penelitian dan analisis kimia, biokimia, biologi
dan bakteriologis; penelitian dan analisis laboratorium; penelitian dan pengembangan ilmiah; penelitian dan pengembangan
ilmiah dan medis; penelitian di bidang kimia dan biologi; penelitian di bidang kimia, biologi dan fisika; penelitian ilmiah;
penelitian ilmiah berbantuan komputer; penelitian ilmiah dan industri; penelitian ilmiah dan industri di bidang fotovoltaik dan
kolektor surya; penelitian ilmiah dan teknologi; penelitian ilmiah dan teknologi di bidang bencana alam; penelitian ilmiah dan
teknologi yang berkaitan dengan pemetaan paten; penelitian ilmiah di bidang bencana alam; penelitian ilmiah di bidang energi;
penelitian ilmiah di bidang energi terbarukan; penelitian ilmiah di bidang genetika; penelitian ilmiah di bidang genetika dan
rekayasa genetika; penelitian ilmiah di bidang persiapan perawatan rambut; penelitian ilmiah di bidang rekayasa genetika;
penelitian ilmiah dilakukan dengan menggunakan basis data; penelitian ilmiah dilakukan dengan menggunakan basis data dan
internet; penelitian ilmiah untuk keperluan medis; penelitian ilmiah untuk keperluan medis di bidang penyakit kanker; penelitian
ilmiah yang berkaitan dengan pemetaan paten; penelitian, analisis dan desain teknis peralatan kantor; penelitian, analisis dan
desain teknis peralatan komunikasi audio-visual; penelitian, analisis dan desain teknis peralatan telekonferensi; penelitian,
desain, dan pengembangan sistem keamanan data elektronik untuk mengecek sejarah terdahulu dari sejarah masa lalu dan
latar belakang orang; pengembangan perangkat keras untuk digunakan sehubungan dengan permainan (games) multimedia
elektronik dan interaktif; pengembangan perangkat lunak komputer; pengembangan perangkat lunak komputer di bidang
aplikasi seluler; pengembangan perangkat lunak komputer untuk membuat panduan program televisi elektronik;
pengembangan situs web; pengenalan dan penjelasan kinerja, metode operasi, dan lain-lain untuk mesin yang membutuhkan
pengetahuan, teknologi, atau pengalaman yang sangat khusus untuk melakukan operasi yang akurat sesuai dengan tujuan
komputer elektronik, mobil, dan lain-lain.; pengujian dan analisis material; pengujian genetik untuk tujuan penelitian ilmiah;
pengujian ilmiah berbantuan komputer; pengujian, analisis dan evaluasi barang dan jasa orang lain untuk tujuan sertifikasi;
pengujian, analisis dan evaluasi barang orang lain untuk tujuan sertifikasi; pengujian, analisis dan evaluasi layanan orang lain
untuk tujuan sertifikasi; pengujian, analisis dan pemantauan algoritma sistem untuk memproses data telekomunikasi dan
navigasi; pengujian, analisis dan pemantauan algoritma sistem untuk menghasilkan data telekomunikasi dan navigasi;
pengujian, analisis dan pemantauan sinyal navigasi; pengujian, analisis dan pemantauan sinyal telekomunikasi; pengujian,
analisis dan pemantauan sinyal telekomunikasi dan navigasi; pengujian, analisis, dan evaluasi layanan pihak lain untuk
menentukan kesesuaian dengan standar sertifikasi; penulisan program komputer, perangkat lunak dan kode untuk pembuatan
halaman web di internet; penulisan situs elektronik; penulisan teknis untuk pihak lain, yaitu, penulisan makalah teknis di bidang
piranti keras dan piranti lunak komputer; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
mengaktifkan atau memfasilitasi mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging,
streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, merubah, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan
media elektronik atau informasi melalui jaringan komunikasi; penyedia layanan aplikasi (ASP), yaitu, menyediakan, hosting,
mengelola, mengembangkan, dan memelihara aplikasi, perangkat lunak, situs web (web sites), dan database di bidang
komunikasi nirkabel, akses informasi seluler (mobile information access), dan manajemen data jarak jauh untuk pengiriman
konten nirkabel ke komputer genggam, laptop dan perangkat elektronik seluler (mobile electronic devices); penyedia
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang disediakan melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya
untuk membuat profil informasi dan hiburan berdasarkan pilihan pengguna atas hiburan dan informasi atau berdasarkan
spesifikasi pengguna dari karakteristik hiburan dan informasi, dan merekomendasikan hiburan dan informasi lain berdasarkan
pilihan dan spesifikasi tersebut; penyediaan informasi ilmiah, saran dan konsultasi dalam kaitannya dengan penyeimbangan
karbon; penyediaan informasi mengenai teknologi dan pemrograman komputer; penyediaan informasi teknis dalam bidang
perangkat keras komputer, penyimpanan data komputer, penyimpanan informasi, jaringan komputer dan antarmuka jaringan,
drive disk, drive disk komputer, dan memori elektronik; penyediaan informasi teknis dan penjelasan yang berkaitan dengan
spesifikasi, fungsi, kinerja, operasi dll, dari komputer, mobil, peralatan medis atau ilmiah dan mesin lain yang membutuhkan
pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman pribadi tingkat tinggi dari pihak operator mereka untuk mencapai akurasi yang
dimaksudkan dalam pekerjaan mereka; penyediaan layanan jaringan online yang memungkinkan pengguna untuk
menyimpan, mengakses, mengelola, menganalisis, dan berbagi data untuk digunakan di bidang berbagai macam asam (acid)
yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan,
diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal,
pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu
pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan,
metagenomik, dan genetika; penyediaan penggunaan sementara online untuk piranti lunak komputasi cloud yang tidak dapat
diunduh untuk digunakan pada manajemen database dan penyimpanan data elektronik; penyediaan penggunaan sementara
piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk akuisisi pengetahuan, pemrosesan pengetahuan dan presentasi
pengetahuan; penyediaan penggunaan sementara piranti lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam
penyediaan, penyebaran, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan,
pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan,
dan penggunaan sumber daya piranti keras dan piranti lunak serta komponen komputer dan jaringan komunikasi, dan
untuk aktivasi fungsionalitas lintas platform, untuk bisnis dan individu; penyediaan penggunaan sementara piranti lunak
komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan di komputer pribadi, laptop, PDA, PIM, telepon seluler, peralatan digital,
mesin virtual, peralatan virtual, komputasi seluler lainnya dan piranti komunikasi, dan mobil dan kendaraan lain atau alat
transportasi, untuk mengelola, meningkatkan, dan mengoptimalkan sumber daya komputasi perangkat tersebut; penyediaan
perangkat lunak komputer untuk digunakan dengan papan buletin elektronik; penyediaan perangkat-perangkat lunak komputer
perancangan secara khusus (custom) dan pemesanan bahan-bahan pengujian kadar logam (assay), agen-agen, nukleutida,
berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia, sediaan-sediaan
biological dan; penyediaan program kalkulator elektronik lainnya; penyediaan program kalkulator elektronik untuk karaoke
dengan fungsi penilaian; penyediaan program untuk kalkulator elektronik; penyediaan situs web yang menampilkan video
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yang tidak dapat diunduh di bidang teknologi informasi, jaringan komputer, dan teknologi telekomunikasi; penyediaan suatu
situs web yang menampilkan blog dan publikasi online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk e-book/buku elektronik,
panduan kepatuhan, lembar data, dan laporan di bidang komputasi awan/cloud computing dan keamanan data untuk
lingkungan komputasi awan/cloud computing; penyediaan waktu akses ke Internet dan database komputer online; penyewaan
central processing unit (CPU), pembawa data, hard disk drive, peralatan penyimpanan data, peralatan periferal komputer,
pembawa data magnetik; penyewaan central processing unit (CPU), pembawa data, hard disk drive, peralatan penyimpanan
data, peralatan periferal komputer, pembawa data magnetik; penyewaan kalkulator elektronik untuk karaoke dengan fungsi
penilaian; penyewaan komputer; penyewaan perangkat lunak komputer di bidang analisis bisnis, pengembangan strategi
bisnis, analisis data, data besar, sistem uji, sistem pemodelan, sistem dan layanan simulasi, dan di bidang penerapan Internet
of Things (IoT); penyewaan robot laboratorium untuk penelitian dan analisis laboratorium; penyewaan ruang memori di server
untuk hosting papan buletin elektronik; penyewaan ruang penyimpanan elektronik [ruang web] di Internet; penyimpanan data
elektronik; penyimpanan data elektronik dan layanan cadangan data; penyimpanan data elektronik dan pencadangan data;
penyimpanan data eletronik; penyimpanan dokumen secara elektronik; penyimpanan elektronik dari arsip email; penyimpanan
elektronik dari catatan medis; penyimpanan elektronik dari konten media hiburan; penyimpanan elektronik dari media
elektronik, yaitu, gambar, teks, audio, dan data video; penyimpanan elektronik dari video digital; penyimpanan elektronik
dokumen dan email yang diarsipkan; penyimpanan elektronik file audio; penyimpanan elektronik file audio digital;
penyimpanan elektronik file video digital; penyimpanan elektronik foto digital; penyimpanan elektronik gambar digital;
penyimpanan elektronik informasi bisnis dan keuangan; penyimpanan elektronik musik digital; penyimpanan file dan dokumen
secara elektronik; penyimpanan foto secara elektronik; penyimpanan gambar secara elektronik; penyimpanan informasi bisnis
secara elektronik; penyimpanan informasi dan data elektronik sementara; penyimpanan informasi keuangan secara elektronik;
penyimpanan video elektronik; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer;
perancangan, pemeliharaan, pengembangan dan pemutakhiran perangkat lunak komputer; perangkat lunak perdagangan
elektronik (e-commerce) untuk memungkinkan/mengizinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet;
perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk mendiagnosis masalah teknis
dalam perangkat komputasi pribadi, perangkat ponsel, tablet, perangkat komputer lainnya dan produk konsumen, yaitu,
peralatan rumah tangga dan konsumen, sistem HVAC, pipa rumah tangga, vakuum sentral, air panas pemanas, pelembap
udara, penurun air, pelembut air, peralatan olahraga dan rekreasi, peralatan taman dan kebun, dan peralatan listrik luar
ruangan. Layanan dukungan teknis dan pelanggan, yaitu, layanan help desk dan pemecahan masalah masalah perangkat
lunak dan perangkat keras untuk perangkat yang terhubung jaringan, peralatan, peralatan kontrol pencahayaan, dan sistem
kontrol hvac di internet yang terhubung dengan jaringan; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) menampilkan perangkat
lunak komputer yang memfasilitasi efisiensi energi dalam sistem kontrol pengiriman energi dan sistem kontrol lingkungan;
perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk digunakan dengan perangkat
jaringan untuk pemantauan, kontrol dan otomasi di lingkungan perumahan, komersial, dan otomotif yang memungkinkan
berbagi dan mentransmisi data dan informasi antara perangkat tersebut; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang
menampilkan perangkat lunak untuk surat elektronik dan pesan digital; perangkat lunak sebagai layanan, merancang,
membuat, memelihara, dan meng-hosting situs web ritel dan perdagangan elektronik untuk orang lain; perangkat lunak
sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan peranti lunak komputer untuk menghubungkan, mengoperasikan,
mengintegrasikan, mengendalikan, dan mengelola jaringan perangkat elektronik konsumen.; perangkat lunak sebagai suatu
jasa (SaaS) dan landasan-landasan (platform) sebagai suatu Jasa (PaaS) untuk pengumpulan, penyimpanan, peng-analisa,
berbagi bersama dan pelaporan biological, genetika, klinikal, medis dan informasi diagnostic, dan untuk pelacakan sampel dan
mengelola proyek, alur kerja dan data laboratorium seluruhnya digunakan dalam berbagai macam asam (acid) yang terdiri
atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic
klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obatobatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan
kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik,
pengujian genetika dan genetika; perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS) dan landasan-landasan (platform) sebagai suatu
Jasa (PaaS), digunakan dalam berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species,
diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran
hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan,
penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi,
bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; perangkat lunak sebagai
suatu jasa (SaaS) dan landasan-landasan (platform) sebagai suatu Jasa (PaaS), ialah hosting computer digunakan oleh pihak
lain untuk perancangan secara khusus (custom) dan pemesanan bahan-bahan pengujian kadar logam (assay), agen-agen,
nucleotide, berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia,
sediaan-sediaan biological dan dan reagen-reagen dibidang rangkaian-rangkaian berbagai macam asam (acid) yang terdiri
atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic
klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obatobatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan
kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik,
pengujian genetika dan genetika; perangkat lunak untuk melihat dan berinteraksi dengan umpan media elektronik, yaitu,
gambar, konten audio-visual dan video, live streaming video, komentar, iklan, berita, dan link/tautan internet; peranti lunak
sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan peranti lunak komputer untuk digunakan dalam system pemantauan, control dan
otomasi rumah dan lingkungan.; perlindungan jaringan komputer dan sistem komputer terhadap serangan dari virus komputer,
peretas, perusakan, intrusi tidak sah dan manipulasi data yang tidak sah; persiapan laporan ilmiah; persiapan laporan yang
berkaitan dengan penelitian ilmiah; persiapan sampel biologis untuk analisis di laboratorium penelitian; persiapan sampel
biologis untuk keperluan penelitian; persiapan sampel biologis untuk pengujian dan analisis di laboratorium penelitian;
persiapan sampel imunohistologis untuk analisis di laboratorium penelitian; platform sebagai layanan (PAAS) yang
menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk pengiriman pesan elektronik dan transmisi audio, video, gambar foto,
teks, grafik dan data; program manajemen resiko keamanan komputer; riset industri dalam bidang sistem analisa dan optimasi
atas alat memori flash yang tidak mudah berubah/hilang, pusat data, sistem komputer hyperscale (menentukan skala dengan
tepat untuk meningkatkan permintaan yang ditambahkan ke dalam sistem) dan sistem komputasi awan; saran, informasi dan
bantuan teknis dan ilmiah untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa di bidang logam, baja dan aplikasinya; sistem analisa
dan optimasi atas alat memori flash yang tidak mudah berubah/hilang, pusat data, sistem komputer hyperscale (menentukan
skala dengan tepat untuk meningkatkan permintaan yang ditambahkan ke dalam sistem) dan sistem analisa dan optimasi

Halaman 383 dari 1251

komputasi awan dan riset dan desain yang berhubungan dengannya; studi kelayakan ilmiah; survei ilmiah; teknik
pemeliharaan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070910
: 19/10/2021 13:42:51
:
: Lies Riani Budiman

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kelapa Puan Timur I/NC2/25. Kelapa Gading. Jakarta Utara, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14250
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: nanoYo
: Arti yang bahasa Jepang : nanoYo Fotokatalis yaitu nanoYo bekerja sebagai agen fotokatalis.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru,hijau, emas perak
: 5
: ===air anti-bakteri dalam botol (termasuk air anti-bakteri dalam wadah plastik, air anti-bakteri dalam wadah semprotan)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070911
: 19/10/2021 13:43:17
:
: PT Forisa Nusapersada

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Pegangsaan Dua No. 12, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KAROMAH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan berwarna hitam
: 29
: ===Hasil produksi susu; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa
vanila; Minuman susu terutama terbuat dari susu; Minuman terdiri terutama dari susu atau produk susu; Produk Susu Bubuk;
Susu kambing bubuk; Susu kambing dan produk susu yang berasal dari susu kambing; Susu yang mengandung rasa; bubuk
susu; hasil produksi susu kambing; minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buahbuahan; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan jus buah; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan
kopi; minuman dan bubuk berbahan dasar susu; minuman rasa stroberi berbahan dasar susu; minuman susu dengan rasa
cokelat; minuman susu dengan rasa kakao; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu, susu
sebagai komponen utama; minuman yang terutama terdiri dari susu; persiapan berbahan dasar susu untuk membuat
minuman; produk susu; produk susu dalam bentuk bubuk; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu; serbuk susu
kambing; susu; susu bubuk*; susu dan minuman susu; susu dan produk hasil olahan susu; susu kambing; susu
kambing bubuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070912
: 19/10/2021 13:43:43
:
: PRABOWO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum.Semampir Indah B-1, Kraksaan, Probolinggo
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Mr.Pupu
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, putih
: 30
: ===Beras; Kecap; Mie; gula; kerupuk; sambal pedas; saus; tepung serbaguna===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070914
: 19/10/2021 13:48:15
:
: Dedi Mulyadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Bugel RT 11/04, Ds. Pringkasap, Kec. Pabuaran, Kabupaten Subang, Jawa
Barat, 41262
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Agrospora Nataraga
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hijau, Putih, dan Orange
: 30
: ===Beras organik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070915
: 19/10/2021 13:49:26
:
: ALI HARTONO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Puri Kencana Blok J 3/42 RT.006/002 Kel. Kembangan Selatan, Kec.
Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KGW
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 17
: ===Kertas kondensor; Oli seal shock; Selongsong karet sintetis untuk tabung; asbes untuk digunakan dalam manufaktur
kampas rem; bahan isolasi listrik; bahan isolasi untuk pendingin udara; bahan kampas rem, sebagian diproses; bahan
mendempul; bantalan dari karet penahan benturan / peredam kejut; bumper dok karet; cincin paking; gasket; gasket berbentuk
spiral, bukan logam; gasket pelindung interferensi elektromagnetik; isolasi bahan tahan api; isolator untuk sumber listrik; karet
terklorinasi; katup karet; klak klep karet; komposisi kimia untuk memperbaiki kebocoran; komposisi kimia untuk memperbaiki
kebocoran pada sistem pendingin mobil; komposisi kimia untuk memperbaiki kebocoran pada sistem power steering mobil;
komposisi kimia untuk memperbaiki kebocoran pada sistem rem mobil; kopling pipa dan sambungan pipa dari polietilen;
kopling, bukan dari logam, untuk pipa fleksibel; kopling, bukan dari logam, untuk pipa kaku; kopling, bukan dari logam, untuk
selang api; lapisan kopling; minyak isolasi untuk transformator; paking sambungan; pengepakan asbes untuk katup;
pengepakan asbes untuk piston; penutup sambungan isolasi untuk kabel listrik; pita perekat (seal tape); pita perekat elastomer
untuk penempatan ke sepeda motor, kendaraan segala medan, dan sepeda untuk mencegah pengendara tergelincir; plester
anti selip untuk roda ban; sarung tangan isolasi; segel minyak untuk kendaraan; segel non-logam untuk akumulator piston
hidrolik; segel non-logam untuk kabel; segel statis; selang hidrolik plastik; selang kompresor udara; selang lentur untuk
membawa cairan; selang penghubung untuk injektor bahan bakar kendaraan; selang penghubung untuk radiator kendaraan;
selang udara, bukan dari logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021070974
: 19/10/2021 14:47:12
:
: TEDDY HARTONO TANUWIDJAJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PURI MARINA B3E NO.16 RT.009 RW.011, KEL. ANCOL, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14430
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MDLK
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: HITAM PUTIH MERAH

740

540 Etiket
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 35
: ===layanan toko grosir menampilkan kendaraan; layanan toko grosir online yang menampilkan kendaraan; layanan toko ritel
menampilkan kendaraan; layanan toko ritel online dengan produk utama kendaraan; pemasaran kendaraan bermotor dan
suku cadang kendaraan bermotor; penjualan spareparts kendaraan bermotor; toko spareparts dan akesoris kendaraan===
: DID2021070975
: 19/10/2021 14:47:26
:
: wahyuni susanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl. palem no.999 RT01 RW011 kel. rengas kec. ciputat timur , Kota Tangerang
Selatan, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: humairah mrk
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, abu dan putih
: 29
: ===Keripik kentang; keripik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021070976
: 19/10/2021 14:47:46
:
: Ayu Tania Pratama

540 Etiket

540 Etiket

: APT. Centro City Resd. Twr. A-10-35, RT.010 RW.001, Kel. Kedoya Utara, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Indrie Vietiamawan S.H
: WISNU AGUNG KENCANA Ruko Premier Park 2 Blok AA No. 16 - 17 Rt. 004 Rw.
015 Kelurahan Cikokol Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Dinasti Garuda + Lukisan/Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas - Coklat - Merah - Abu abu - Putih - Hijau - Hitam - Silver - Kuning - Orange
: 42
: ===Desain dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer; Desain dan pengembangan perangkat lunak komputer
untuk komputer; Desain dan pengembangan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, periferal, komputer dan video
games; Desain dan pengembangan program komputer untuk telepon genggam; Desain karakter animasi; Desain karakter
game; Desain karakter game online; Desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, atau pemeliharaan perangkat
lunak komputer; Desain perangkat lunak untuk orang lain untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan kinerja bermain game
(gaming) untuk telepon pintar dan perangkat elektronik yang digenggam; Desain permainan (game); Desain, pembuatan atau
pemeliharaan program aplikasi; Desain, pengembangan, instalasi, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer;
Disain perangkat lunak komputer untuk orang lain; Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Integrasi perangkat
lunak komputer dalam industri pengemasan; Jasa desain animasi dengan komputer; Jasa desain dan pengembangan
perangkat lunak; Jasa layanan aplikasi perangkat lunak yang menampilkan permainan komputer; Jasa perangkat lunak
berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam komputasi melalui jaringan global dan lokal; Jasa
perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan sehubungan dengan
pemantauan kinerja perangkat lunak; Jasa situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna
menemukan pemain game lain dan bermain game melalui jaringan komunikasi; Jasa-jasa konsultasi dan desain perangkat
lunak komputer; Jasa-jasa optimisasi untuk komputer, yaitu, jaringan-jaringan komputer dan konfigurasi perangkat lunak
komputer, instalasi perangkat lunak komputer, pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak komputer yaitu, peningkatan
fungsi-fungsi perangkat lunak komputer, mengubah atau menambahkan fungsi-fungsi untuk perangkat lunak komputer, dan
menyediakan informasi tersebut; Jasa-jasa penyuntingan untuk program-program komputer; Jasa-jasa perangkat lunak
berbentuk layanan (SAAS); Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk keamanan
komputer; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk melindungi komputer dari
gangguan; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk memfasilitasi komunikasi
video antar pihak.; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk mengakses Internet
dan jaringan komputer;; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk perdagangan
elektronik, video-sesuai-permintaan, game online interaktif, menjelajah internet, dan mengirim dan menerima email dan pesan
instan; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan,
peminjaman dan pembayaran; Jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak
untuk mengoperasikan komputer; Layanan dukungan teknis, yaitu, pemecahan masalah mengenai masalah perangkat lunak
komputer dan menyediakan pembaharuan perangkat lunak, meninqkatkan dan memodifikasi perangkat lunak dan
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perangkat lunak yang dihosting di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Layanan
informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan komputasi awan, pemrograman komputer, konsultasi keamanan
komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak komputer, desain sistem komputer, layanan integrasi
sistem komputer, konsultasi teknologi komputer, layanan perlindungan virus komputer, konversi data atau dokumen dari fisik
ke media elektronik, konversi data program dan data data komputer [bukan konversi fisik], enkripsi data dan layanan decoding,
desain dan pengembangan program komputer untuk telepon genggam, desain dan pengembangan perangkat lunak komputer
untuk komputer, diagnosis kesalahan pada program komputer, hosting situs komputer [situs web], hosting perangkat lunak
berbentuk layanan (Saas), pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan
pencegahan risiko komputer, penyediaan layanan outsourcing di bidang teknologi informasi, memberikan informasi tentang
teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web, menyediakan mesin pencari untuk internet, menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi online yang tidak dapat diunduh untuk komunikasi dengan komputer
melalui jaringan komunikasi global, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh
untuk memproses pembayaran elektronik, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak
dapat diunduh untuk perdagangan elektronik, hosting server, perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], konsultasi teknologi,
konsultasi teknologi konsultasi, pemecahan masalah perangkat lunak komputer [dukungan teknis], memperbarui perangkat
lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan resiko komputer, konsultasi desain situs web,
desain situs web, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menganalisis data
keuangan dan menghasilkan laporan, pemantauan elektronik atas aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui
internet; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan komputasi awan, pemrograman komputer,
konsultasi keamanan komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak komputer, desain sistem
komputer, layanan integrasi sistem komputer, konsultasi teknologi komputer, layanan perlindungan virus komputer, konversi
data atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan data data komputer [bukan konversi fisik],
enkripsi data dan layanan decoding, desain dan pengembangan program komputer untuk telepon genggam, desain dan
pengembangan perangkat lunak komputer untuk komputer, diagnosis kesalahan pada program komputer, hosting situs
komputer [situs web], hosting perangkat lunak berbentuk layanan (Saas), pemeliharaan perangkat lunak komputer yang
berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer, penyediaan layanan outsourcing di bidang teknologi
informasi, memberikan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web, menyediakan mesin
pencari untuk internet, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi online yang tidak dapat diunduh untuk
komunikasi dengan komputer melalui jaringan komunikasi global, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik, menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel, menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk perdagangan elektronik, hosting server, perangkat lunak sebagai
layanan [SaaS], konsultasi teknologo, konsultasi teknologi konsultasi, pemecahan masalah perangkat lunak computer
[dukungan teknis], memperbarui perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan computer dan pencegahan
resiko komputer, konsultasi desain situs web, desain situs web, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk menganalisis data keuangan dan menghasilkan laporan, pemantauan elektronik atas aktivitas kartu
kredit untuk mendeteksi penipuan melalui internet.; Layanan konfigurasi program komputer; Layanan perangkat lunak online,
layanan perangkat lunak berbasis cloud, layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), dan layanan platform sebagai
layanan (PAAS) untuk digunakan sehubungan dengan pengujian penyakit menular; Layanan teknis untuk mengunduh
permainan video; Layanan untuk desain perangkat lunak pemrosesan data elektronik; Menyediakan perangkat lunak komputer
yang tidak dapat diunduh; Merancang, memproduksi, atau memelihara program komputer; Pembuatan perangkat lunak dalam
industri pengemasan; Pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak komputer; Pemeliharaan, perbaikan dan pembaruan
piranti keras komputer, piranti lunak komputer, periferal komputer, dan aplikasi komputer; Pengembangan dan desain
perangkat lunak komputer pendidikan; Pengembangan perangkat lunak aplikasi untuk pemesanan makanan; Pengembangan
perangkat lunak untuk permainan (game); Penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu, penempatan (hosting) aplikasi perangkat lunak
komputer dari pihak lain; Penyedia layanan aplikasi (asp) berupa perangkat lunak aplikasi pemrograman antarmuka (api)
untuk streaming, penyimpanan, dan berbagi permainan video, konten, data dan informasi, tidak satupun jasa tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan
informasi terkait Desain dan pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, peralatan telekomunikasi,
ponsel, ponsel pintar, komputer tablet, komputer laptop dan perangkat dan aksesori genggam, perangkat komunikasi kabel
dan nirkabel, dan perangkat elektronik digital, keamanan komputer, Jasa-jasa komputer, layanan komputer yang berkaitan
dengan sistem analisis keuangan dan investasi, layanan komputer yang berkaitan dengan interkoneksi perangkat keras dan
perangkat lunak komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak aplikasi, pemrograman komputer,
analisa sistem komputer, desain sistem komputer, teknologi informasi, pengembangan basis data komputer, konversi data
atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan data komputer [bukan konversi fisik], layanan
komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi, situs, dan sumber daya di jaringan komputer, layanan
komputer terkait dengan kompilasi dan pemrosesan data yang terkomputerisasi, membuat dan memelihara situs web, hosting
situs web, hosting server, sewa dan menyewakan perangkat lunak komputer, data komputer, peripheral komputer, perangkat
keras komputer, sistem komputer, instalasi pemrosesan data elektronik, peralatan dan instrumen listrik dan elektronik,
membuka kunci ponsel, ponsel pintar, komputer, dan perangkat elektronik digital, menyediakan perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh menggunakan kecerdasan buatan dan / atau pembelajaran mesin yang memungkinkan pengguna untuk
mendapatkan, mencari, membeli, memilih, mengelola, menganalisis, mengevaluasi informasi yang berkaitan dengan layanan
garansi, investasi, asuransi dan / atau reasuransi, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk investasi,
pemrosesan dan pengelolaan transaksi keuangan, merancang, membuat, dan hosting platform online untuk memproses
pembayaran elektronik, transaksi keuangan, manajemen keuangan dan administrasi melalui jaringan komunikasi global,
layanan komputer sehubungan dengan menyediakan situs web interaktif yang menampilkan teknologi yang memungkinkan
pengguna untuk masuk, mengakses, mencari, bertukar, dan mensintesis informasi dan menghasilkan laporan untuk
digunakan dalam pemilihan dan pengelolaan asuransi, reasuransi, garansi dan / atau rencana investasi, Penyedia layanan
aplikasi (ASP) menampilkan layanan hosting aplikasi perangkat lunak komputer pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP)
yang menampilkan perangkat lunak untuk membuat, membuat, mendistribusikan, mengunduh, mentransmisikan, menerima,
memutar, mengekstraksi, menyandikan, mendekode, menampilkan, menyimpan dan mengatur teks, grafik, gambar, audio,
video, dan konten multimedia , dan publikasi elektronik, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara
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online, jasa penyediakan mesin pencari untuk memperoleh data melalui internet dan jaringan komunikasi elektronik lainnya,
layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi online, situs dan sumber daya lain yang tersedia di
jaringan komputer global untuk pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
digunakan dalam manajemen basis data, platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam manajemen basis data, perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) layanan yang
menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, penelitian dan pengembangan produk baru
untuk pihak lain; Penyediaan online aplikasi berbasis web; Penyediaan pengunaan sementara atas perangkat lunak dan
aplikasi yang tidak dapat diunduh online untuk mengakses streaming file audio dan video, permainan, jaringan sosial, file teks,
dan file multimedia, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris
spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
Penyediaan situs web dan layanan berbasis web untuk manajemen online perangkat lunak permainan komputer pribadi;
Perancangan dan pengembangan perangkat lunak aplikasi mobile; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler;
Perangkat lunak sebagai layanan, yaitu, perangkat lunak untuk peningkatan permainan komputer dan permainan video,
perangkat lunak untuk mengunduh dan membeli permainan komputer dan permainan video, perangkat lunak untuk
mengunduh dan membeli konten yang dapat diunduh untuk permainan komputer dan permainan video, perangkat lunak untuk
mengunduh dan membeli poin dalam permainan dan mata uang untuk permainan komputer dan permainan video, perangkat
lunak untuk menyediakan marketplace online; Perangkat lunak sebagai suatu layanan, yaitu perangkat lunak untuk merekam
waktu permainan komputer dan permainan video, perangkat lunak untuk menampilkan data dan skor dalam permainan,
perangkat lunak untuk merekam permainan komputer dan footage permainan video, perangkat lunak untuk mengambil
screenshot dari permainan komputer dan permainan video, perangkat lunak untuk permainan komputer dan peningkat
permainan video; animasi dan desain efek khusus untuk orang lain; aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs
web; desain animasi; desain dan pengembangan arsitektur perangkat lunak komputer; desain dan pengembangan basis data;
desain dan pengembangan komputer dan perangkat lunak komputer; desain dan pengembangan komputer dan program
komputer; desain dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer; desain dan pengembangan perangkat keras dan
perangkat lunak komputer; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak permainan (game) komputer;
desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak permainan video (video game); desain dan pengembangan
perangkat keras dan perangkat lunak realitas campuran (mixed reality); desain dan pengembangan perangkat keras dan
perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality); desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak
realitas virtual/maya (virtual reality); desain dan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk kompresi dan
dekompresi konten multimedia; desain dan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk konversi data dan
konten multimedia dari dan ke berbagai protokol; desain dan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk
memproduksi, merekam dan memproses sinyal digital dan analog; desain dan pengembangan perangkat lunak dan perangkat
keras untuk pemrosesan dan distribusi konten multimedia; desain dan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras
untuk penguatan dan transmisi sinyal; desain dan pengembangan perangkat lunak database komputer; desain dan
pengembangan perangkat lunak di bidang aplikasi mobile; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer; desain dan
pengembangan perangkat lunak komputer untuk logistik; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer,; desain dan
pengembangan perangkat lunak manajemen energi; desain dan pengembangan perangkat lunak pendidikan; desain dan
pengembangan perangkat lunak pengambilan data; desain dan pengembangan perangkat lunak pengolah gambar; desain
dan pengembangan perangkat lunak perencanaan rute; desain dan pengembangan perangkat lunak permainan komputer;
desain dan pengembangan perangkat lunak permainan komputer dan perangkat lunak realitas virtual; desain dan
pengembangan perangkat lunak realitas virtual; desain dan pengembangan perangkat lunak sistem operasi; desain dan
pengembangan perangkat lunak untuk database elektronik; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk manajemen
persediaan; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk olahpesan cepat; desain dan pengembangan perangkat lunak
untuk pengembangan situs web; desain dan pengembangan perangkat lunak video game; desain dan pengembangan
program basis data komputer; desain dan pengembangan program komputer; desain homepage, perangkat lunak komputer
dan situs web; desain perangkat keras dan perangkat lunak komputer; desain perangkat keras dan perangkat lunak komputer
yang disesuaikan; desain perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; desain perangkat lunak komputer untuk
pengolah kata; desain perangkat lunak komputer yang disesuaikan; desain perangkat lunak permainan komputer; desain
perangkat lunak untuk digunakan dengan mesin cetak; desain perangkat lunak video game; desain, pembaruan, dan
penyewaan perangkat lunak komputer; desain, pembuatan atau pemeliharaan program komputer elektronik; desain,
pembuatan atau pemeliharaan program komputer elektronik untuk karaoke dengan fungsi penilaian; desain, pembuatan,
pemrograman dan pemeliharaan program komputer, perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi; desain,
pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer; desain, pemrograman, dan pemeliharaan perangkat lunak
komputer; desain, penelitian dan pengembangan program komputer dan perangkat lunak komputer untuk identifikasi
elektronik; desain, pengembangan, dan implementasi perangkat lunak; desain, pengembangan, dan pemrograman perangkat
lunak komputer; desain, peningkatan, dan penyewaan perangkat lunak komputer; duplikasi perangkat lunak game komputer;
hosting aplikasi perangkat lunak komputer untuk orang lain; hosting aplikasi perangkat lunak untuk orang lain; hosting data,
file, aplikasi, dan informasi yang terkomputerisasi; instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak basis data; instalasi dan
pemeliharaan perangkat lunak komputer; instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak komputer komunikasi; instalasi dan
pemeliharaan perangkat lunak untuk akses Internet; instalasi perangkat lunak untuk sistem komputer; instalasi program
komputer; instalasi, pemeliharaan dan pembaruan perangkat lunak basis data; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan
perangkat lunak komputer; instalasi, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer; instalasi, perbaikan dan
pemeliharaan perangkat lunak komputer; jasa konsultasi dalam bidang perangkat lunak komputer; jasa layanan aplikasi
perangkat lunak untuk bermain game; jasa layanan perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi
dan otentikasi pengguna; jasa layanan program permainan komputer yang dapat diunduh; jasa pembuatan konten digital
pembuatan animasi digital untuk film, video dan program komputer; jasa pemeliharaan, perbaikan dan pembaruan piranti
lunak, periferal, dan aplikasi; jasa pengujian perangkat keras dan lunak komputer; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); jasa
penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak yang menyediakan dompet digital jasa penyedia layanan
mesin pencari; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP), yaitu, aplikasi perangkat lunak hosting lainnya; jasa rekayasa perangkat
lunak untuk program pemrosesan data; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi
perangkat lunak termasuk perangkat lunak kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk memungkinkan/mengaktifkan
interaksi pengguna dengan kendaraan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi
perangkat lunak untuk memahami preferensi pengguna ; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang
menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk navigasi kendaraan ; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang
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menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk otentikasi dan identifikasi individu; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan
(SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk peningkatan sinyal ucapan ; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk
layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk merekam data kesehatan; konfigurasi jaringan komputer
menggunakan perangkat lunak; konfigurasi perangkat keras komputer menggunakan perangkat lunak; konsultasi desain dan
pengembangan perangkat keras komputer; konsultasi di bidang desain perangkat lunak komputer; konsultasi di bidang
perangkat keras dan perangkat lunak komputer; konsultasi terkait dengan pembaruan perangkat lunak komputer; konsultasi
yang berkaitan dengan desain dan pengembangan program basis data komputer; konsultasi yang berkaitan dengan desain
dan pengembangan program komputer; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan program perangkat
lunak komputer; layanan dukungan teknis perangkat lunak komputer; layanan komputer, yaitu, memberikan informasi di
bidang teknologi dan pengembangan perangkat lunak melalui jaringan internet dan komunikasi; layanan komputer, yaitu,
penyediaan server aplikasi virtual dan non-virtual, server web, server file, server redundansi, dan server database dari
kapasitas yang bervariasi untuk pihak lain; layanan konsultasi di bidang pengembangan teknologi; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan pemrograman komputer untuk membuat video dan permainan (games)
realitas virtual/maya (virtual reality); layanan pemrograman komputer untuk perlindungan perangkat lunak; layanan
pengembangan permainan (game) multimedia elektronik dan interaktif; layanan pengembangan video game; layanan
penyediaan jasa aplikasi (ASP) yang menampilkan piranti lunak untuk mengunggah, merekam, memposting, melihat,
menampilkan, mengedit, mengatur, mentransmisikan, berbagi video, gambar, audio, data, presentasi, dokumen, suara dan
konten multimedia dan penyediaan aplikasi piranti lunak untuk video, gambar, audio, data, presentasi, dokumen, suara dan
konten multimedia; layanan perangkat lunak online, layanan perangkat lunak berbasis cloud, layanan perangkat lunak sebagai
layanan (SAAS), dan layanan platform sebagai layanan (PAAS) untuk data penyakit menular dan manajemen informasi;
layanan perangkat lunak online, layanan perangkat lunak berbasis cloud, layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS),
dan layanan platform sebagai layanan (PAAS) untuk digunakan di bidang pengujian penyakit menular; layanan perangkat
lunak online, layanan perangkat lunak berbasis cloud, layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), dan layanan platform
sebagai layanan (PAAS) untuk pelatihan di bidang pengujian penyakit menular; layanan untuk game platform; memberikan
informasi di bidang desain perangkat lunak komputer; memberikan informasi yang berkaitan dengan program komputer;
memberikan jaminan kualitas di bidang perangkat lunak komputer; memperbarui dan memelihara perangkat lunak komputer;
memperbarui perangkat lunak untuk pemrosesan data; memperbarui perangkat lunak untuk sistem komunikasi; memperbarui
program komputer; men-debug perangkat lunak komputer untuk orang lain; mencari dan memecahkan masalah perangkat
lunak komputer; menulis dan memperbarui perangkat lunak komputer; menyediakan jasa konsultasi untuk mengembangkan
sistem komputer, aplikasi, arsitektur dan perangkat keras komputer, perangkat lunak dan firmware, yakni, program
pengembangan perangkat lunak komputer; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak berbasis web;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengembangkan game komputer;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengembangkan permainan video;
menyediakan perangkat lunak komputasi awan (cloud computing); menyediakan perangkat lunak komputer dan aplikasi
komputer yang tidak dapat di unduh secara online untuk streaming video, musik dan gambar; menyediakan perangkat lunak
komputer online untuk manajemen jaringan; menyediakan perangkat lunak platform keuangan elektronik; menyediakan
perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang kripto; menyediakan perangkat lunak untuk melakukan reservasi dan
pemesanan; menyediakan perangkat lunak untuk memodifikasi foto, gambar dan audio, video, dan konten audio-video dengan
filter fotografi dan efek realitas tertambah (augmented reality (AR)), yaitu, grafik, animasi, teks, gambar, geotag, tag metadata,
hyperlink; menyediakan perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik; menyediakan perangkat lunak untuk
pemetaan sosial dan tujuan; menyediakan perangkat lunak untuk pengiriman pesan elektronik; menyediakan perangkat lunak
untuk pengumpulan dan distribusi data; menyediakan perangkat lunak untuk transaksi pembayaran; menyediakan perangkat
lunak untuk transfer dana elektronik; menyediakan perangkat lunak yang memungkinkan pengembangan, penilaian,
pengujian, dan pemeliharaan aplikasi perangkat lunak seluler untuk perangkat komputasi (computing) portabel; menyediakan
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online; merancang dan mengembangkan perangkat lunak permainan
(game) komputer dan perangkat lunak permainan video (video game) untuk digunakan dengan komputer, sistem program
permainan video dan jaringan komputer; operasi, desain dan pengembangan aplikasi perangkat lunak komputer, yakni,
perangkat lunak peningkatan efisiensi jaringan, desain penyimpanan dan keamanan cloud dan desain pusat data; pembaruan
dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; pembuatan dan pengembangan program komputer untuk pemrosesan data;
pembuatan program komputer; pembuatan, desain, pengembangan, dan pemeliharaan situs web; pembuatan, pemeliharaan,
dan pembaruan perangkat lunak komputer; pemeliharaan dan pembaruan perangkat lunak untuk sistem komunikasi;
pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer; pemeliharaan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data;
pemeliharaan perangkat lunak permainan (game) komputer; pemeliharaan perangkat lunak untuk akses Internet;
pemeliharaan perangkat lunak untuk sistem komputer; pemeliharaan perangkat lunak untuk sistem komunikasi; pemeliharaan
perangkat lunak yang digunakan di bidang e-commerce; pemeliharaan perangkat tetap dan perangkat lunak; pemeliharaan
program komputer; pemrograman animasi komputer; pemrograman aplikasi multimedia; pemrograman game komputer;
pemrograman komputer dan desain perangkat lunak komputer; pemrograman perangkat lunak pemrosesan data elektronik
[EDP]; pemrograman perangkat lunak permainan komputer; pemrograman perangkat lunak untuk manajemen basis data;
pemrograman perangkat lunak untuk manajemen persediaan; pemrograman perangkat lunak untuk mengimpor dan mengelola
data; pemrograman perangkat lunak untuk paltform Intenet; pemrograman perangkat lunak untuk pengembangan situs web;
pemrograman perangkat lunak untuk platform Internet; pemrograman perangkat lunak untuk platform e-commerce;
pemrograman perangkat lunak untuk platform informasi di Internet; pemrograman perangkat lunak untuk platform informasi ke
Internet; pemrograman perangkat lunak video game; pemrograman video game; pemutakhiran perangkat tetap dan perangkat
lunak; penelitian dan pengembangan perangkat lunak komputer; penelitian di bidang perangkat keras dan lunak komputer;
pengeditan program komputer; pengembangan dan pembaruan perangkat lunak komputer; pengembangan dan pembuatan
program komputer untuk pengolahan data; pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak basis data komputer;
pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; pengembangan dan pemukhtahiran perangkat lunak komputer;
pengembangan dan pendukung perangkat lunak; pengembangan dan pengujian perangkat lunak komputer; pengembangan
perangkat keras dan perangkat lunak komputer; pengembangan perangkat keras komputer untuk permainan komputer;
pengembangan perangkat keras untuk digunakan sehubungan dengan permainan (games) multimedia elektronik dan
interaktif; pengembangan perangkat lunak; pengembangan perangkat lunak basis data komputer; pengembangan perangkat
lunak driver; pengembangan perangkat lunak driver dan sistem operasi; pengembangan perangkat lunak komputer;
pengembangan perangkat lunak komputer dan internet; pengembangan perangkat lunak komputer di bidang aplikasi seluler;
pengembangan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; pengembangan perangkat lunak multimedia interaktif;
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pengembangan perangkat lunak pengolah gambar; pengembangan perangkat lunak permainan komputer; pengembangan
perangkat lunak sistem operasi; pengembangan perangkat lunak untuk operasi jaringan yang aman; pengembangan
perangkat lunak untuk sistem komunikasi; pengembangan perangkat lunak video game; pengembangan produk untuk orang
lain; pengembangan program komputer; pengembangan program komputer dan perangkat lunak permainan komputer;
pengembangan program komputer untuk mensimulasikan eksperimen laboratorium; pengembangan solusi aplikasi perangkat
lunak; pengembangan solusi aplikasi perangkat lunak komputer; pengujian perangkat keras dan perangkat lunak komputer;
peningkatan dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; penyedia jasa aplikasi berupa perangkat lunak untuk desain,
pengembangan, dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; penyedia layanan aplikasi (ASP) untuk pengembangan
perangkat lunak komputer; penyediaan online aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh; penyediaan penggunaan
sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting,
membuat, mengunggah, melihat, menampilkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, konten hiburan multimedia,
informasi, video, audio, teks, data, film, gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; penyediaan perangkat lunak aplikasi;
penyediaan perangkat lunak untuk membuat dan mengatur akun pengguna; penyewaan dan pembaruan perangkat lunak
untuk pemrosesan data; penyewaan dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; penyewaan komputer dan perangkat lunak
komputer; penyewaan perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer; penyewaan perangkat keras, perangkat
lunak dan periferal komputer; penyewaan perangkat lunak aplikasi; penyewaan perangkat lunak komputer untuk manajemen
keuangan; penyewaan perangkat lunak komputer untuk mengembangkan game komputer; penyewaan perangkat lunak
komputer untuk mengembangkan permainan video; penyewaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan perjalanan;
penyewaan perangkat lunak untuk manajemen basis data; penyewaan perangkat lunak untuk mengimpor dan mengelola data;
penyewaan perangkat lunak untuk pemrosesan data; penyewaan perangkat lunak untuk pengembangan situs web;
penyewaan program permainan komputer; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer;
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak telekomunikasi untuk konferensi video, audio,
dan web; perangkat lunak berbentuk layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk verifikasi dan autentikasi identitas
pengguna; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk surat elektronik dan pesan
digital; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu hosting perangkat lunak untuk otomatisasi perangkat lunak.; perangkat
lunak sebagai layanan (Saas) dengan perangkat lunak yang menggunakan teknologi buku besar terdistribusi; perangkat lunak
sebagai layanan [SaaS] untuk jejaring sosial; perbaikan perangkat lunak dalam perangkat komputasi pribadi, perangkat
ponsel, tablet, dan perangkat komputasi lainnya; perbaikan program komputer; rekayasa perangkat lunak, termasuk melalui
jaringan komputer global; saran yang berkaitan dengan desain perangkat lunak komputer; studi proyek teknis, yaitu,
melakukan studi teknis dalam bidang desain perangkat lunak permainan komputer dan impelentasinya===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070977
: 19/10/2021 14:49:13
:
: MOHAMMAD SULKHI MUBAROK

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN SEMBADA NO. 31B, GENTAN, RT. 6/RW. 26, SINDUHARJO, NGAGLIK,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PIEDJO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, Cream
: 30
: ===Wafer (pie); kue buah; kulit pie; pie Eskimo; pie kemiri; rhubarb pies (roti pai); roti buah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D122021070978
: 19/10/2021 14:49:32
:
: ZAINAL FUAD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Veteran Desa Telaga Sari Nomor 05 RT 003 Kec. Amuntai Selatan. Kode Pos
71452, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, 71452
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ECOmel Sasirangan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau tosca, hijau muda, dan hitam
: 24
: ===Kain sasirangan===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021070979
: 19/10/2021 14:49:37
:
: TEDDY HARTONO TANUWIDJAJA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PURI MARINA B3E NO.16 RT.009 RW.011, KEL. ANCOL, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14430
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MDLK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH MERAH
: 37
: ===bengkel kendaraan (perbaikan dan pemeliharaan); jasa bengkel kendaraan bermotor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070980
: 19/10/2021 14:50:23
:
: Rudianto

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DANAU SUNTER SLT B5/38 RT010/013 , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Kitty Pet
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 3
: ===Sabun mandi untuk hewan peliharaan; deodoran untuk hewan; kosmetik untuk hewan; penghilang noda hewan
peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan mandi untuk hewan peliharaan; sediaan tanpa obat untuk
merawat dan membersihkan hewan; sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan; shampo dan kondisioner hewan
peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan];
tisu diresapi dengan sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D082021070981
: 19/10/2021 14:50:24
:
: Cicih Kasih

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun 2 RTRW 04 Desa Karoya, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, 45592
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MECIS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, Kuning
: 30
: ===pangsit ubi jalar beku; tepung tanpa rasa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021070982
: 19/10/2021 14:50:51
:
: TEDDY HARTONO TANUWIDJAJA

540 Etiket

540 Etiket

: PURI MARINA B3E NO.16 RT.009 RW.011, KEL. ANCOL, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14430
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MDLK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH MERAH
: 41
: ===Layanan klub penggemar otomotif; organisasi balapan motor; pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan
sepeda motor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070983
: 19/10/2021 14:51:28
:
: HANDOKO WAHYUDI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. FLORES NO.134 RT.006/006, CIMONE JAYA, KEC. KARAWACI, KOTA
TANGERANG, Kota Tangerang, Banten, 15116
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Kuroffle
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hitam & Putih
: 30
: ===Kue kering (pastri)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070984
: 19/10/2021 14:51:35
:
: PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Pamularsih Raya No 58 , Kota Semarang, Jawa Tengah, 50148
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Gayeng
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 30
: ===Beras; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras organik; Campuran beras coklat dan hitam; beras hitam; beras ketan;
beras merah; beras putih; beras sekam; tepung beras===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070985
: 19/10/2021 14:51:51
:
: Fathurrahman Akhmad Fauzi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Centennial Tower Lt. 35, Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12950
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PAWON KITCHENWARE
: Kitchenware = Peralatan Dapur

591

Uraian Warna

: Warna Merah Muda dan Pink Tua

740

540 Etiket

540 Etiket
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070986
: 19/10/2021 14:52:44
:
: PT Global Trend

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Satrio Tower, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LV UP
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 18
: ===Tas bahu; Tas kartrid; Tas tangan dengan tali; Tas tangan terbuat dari kain; Tas-tas; dompet genggam kecil [tas]; dompet
kecil [tas tangan]; tas; tas *; tas belanja; tas belanja tekstil; tas bepergian; tas berpergian; tas genggam; tas jinjing; tas kecil
untuk pria; tas peralatan; tas perjalanan; tas pinggang; tas tangan; tas tangan untuk wanita; tas wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 21
: ===panci masak logam; panci panggang; panci panggangan; panci penggorengan; panci rebus; panci wajan; sendok kayu
[peralatan dapur]; sendok saji; sendok untuk keperluan rumah tangga===

: JID2021070987
: 19/10/2021 14:55:20
:
: Alicia Kristanti Permana

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pondok Blimbing Indah N2-2, RT/RW. 005/011, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan
Blimbing, , Kota Malang, Jawa Timur
: Lenny S.E.,S.H
: Jl. Jelambar Baru Raya No. 79-B, Grogol Petamburan, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LONDON BIERHAUS
: LONDON BIERHAUS adalah merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih.
: 43
: ===Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa restoran yang diberikan
dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa/layanan hotel,
restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman;
Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi
sementara; Pemesanan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara; Restoran; Restoran
Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran daging panggang; Restoran
keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); akomodasi sementara; delicatessens [restoran]; hotel, motel, restoran, bar
dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa-jasa yang
disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe; kafe, kafetaria dan layanan
restoran; layanan bar dan restoran; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan hotel; layanan
hotel dan restoran; layanan hotel, motel dan resor; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan kafe dan restoran; layanan
kafe, bistro, dan restoran; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan
pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan rantai restoran; layanan reservasi
akomodasi sementara; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan
restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran swalayan; layanan restoran turis; layanan restoran yang bisa
dibawa pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman;
menyediakan akomodasi sementara; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser,
konvensi, dan pameran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyewakan ruang serba guna di hotelhotel untuk mengadakan seminar; pemesanan akomodasi sementara; penyediaan ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi
sementara untuk pengorganisasian acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan
dan resepsi-resepsi; penyewaan akomodasi sementara; reservasi dan pemesanan akomodasi hotel, resor dan motel; restoran
yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan
lounge koktail; salad bar [layanan restoran]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: JID2021070988
: 19/10/2021 14:56:08
:

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: FANNY

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jelambar Bunkong No.69,RT.004,RW.006,Kelurahan Pejagalan,Kecamatan
Penjaringan,Jakarta Utara., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450
: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
: Jalan Ngagel Wasana III No 53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: E-FG FRESHMART
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat;Hijau;Orange;Hitam;Merah
: 35
: ===layanan eceran atau grosir untuk buah-buahan dan sayuran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021070989
: 19/10/2021 14:56:50
:
: Liani

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Muara Karang Blok E.X.SEL/24, RT.004 RW.013, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WARUNG W.K.K
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING;HITAM;PUTIH
: 43
: ===Bar; Kedai; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Warung
makan; kafe; layanan kafetaria dan kantin; pelayanan ruang minum; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: OMC Chambers, P.O Box 3152 Road Town, Tortola British Virgin Islands.
: Chamelia Sari S.E., S.H., M.H., LL.M.
: PRAWIRANEGARA International Patent & Trademark Law Office, Pusat Perkantoran
Pulomas Blok XI Kav. 3, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur 13260

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CYO
: CYO =merupakan singkatan dari “Craft Your Own”;

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih.
: 34
: ===Barang-barang keperluan perokok; Barang-barang perokok untuk rokok elektronik; Batang tembakau; Larutan cair untuk
digunakan dalam rokok elektronik; Penguap untuk keperluan merokok; Perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk
memanaskan rokok atau tembakau untuk melepaskan aerosol yang mengandung nikotin untuk inhalasi; Perangkat untuk
memadamkan rokok yang dipanaskan atau batang tembakau yang dipanaskan; Perasa, selain minyak atsiri, untuk tembakau;
Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik.; Pipa rokok; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran
tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Tembakau mentah atau yang sudah diolah; asbak untuk perokok;
cerutu; cerutu-cerutu kecil; filter rokok; filter untuk rokok; kertas rokok; korek api; kotak rokok, bukan dari logam mulia; kotakkotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang; mesin saku untuk menggulung rokok; pemantik rokok; pengganti tembakau,
bukan untuk keperluan medis; peralatan kantong untuk menggulung rokok; perangkat elektronik untuk inhalasi aerosol yang
mengandung nikotin; perangkat merokok elektronik; perangkat penguap oral untuk perokok, produk-produk tembakau dan
pengganti tembakau; produk tembakau untuk tujuan dipanaskan; produk-produk tembakau; rokok; rokok elektronik; rokok
yang mengandung pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok
tradisional; tabung rokok; tembakau kunyah; tembakau pipa; tembakau untuk dihirup; tembakau untuk rokok-rokok yang
dilinting sendiri; vaporiser oral untuk perokok; wadah tembakau===

740

: DID2021070990
: 19/10/2021 14:57:17
:
: Diamond Quest Limited

540 Etiket

“Craft Your Own” berasal dari bahasa Inggris, yang berarti “Hasil Karya Sendiri”
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070991
: 19/10/2021 14:58:24
:
: PT. Holi Pharma

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mahar Martanegara No. 100, RT. 001 / RW. 010, Kel. Cigugur Tengah, Kota
Cimahi, Jawa Barat, 40522
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LIPEPSA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 5
: ===Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Produk dan sediaan farmasi; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan-sediaan
farmasi; farmasi; sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk manusia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070992
: 19/10/2021 14:59:12
:
: Liu Rongtong

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Victoria Hills 1 No. 78 Golf Lake, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng,
Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Fendrik Adibuana Patria S.H.
: Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, kuning, merah
: 20
: ===Kotak penyimpanan (furnitur); Tempat tidur lipat; bangku [furnitur]; bangku lipat; bangku wakil [furniture]; bantal; bantal
kasur; bantalan kasur dipasang; berbaring kursi; bingkai foto; boks pengaman; cermin [perabot]; etalase untuk barang
dagangan; furnitur dalam ruangan; furnitur rotan; furnitur taman dari kayu; furnitur taman dari plastik; furnitur untuk toko;
furnitur wallpaper; gantungan handuk [furniture]; gerbong makan malam [furniture]; guling; kasur; kasur jerami; kasur pegas;
keranjang, bukan dari logam; kotak kayu atau plastik; kotak penyimpanan, bukan dari logam; kotak plastik dekoratif; kursi bar;
kursi goyang; kursi kantor; kursi lipat; kursi penata rambut; kursi santai; layar terbuat dari pengganti buluh atau buluh
[furniture]; lemari arsip; lemari dapur; lemari indeks [furniture]; lemari kunci; lemari obat; lemari pakaian; lemari sepatu; loker;
mebel; meja bar; meja kantor; meja lipat; meja makan; meja rias [perabot]; meja taman; partisi kantor bergerak [furniture];
patio furniture dari kayu; patio furniture dari logam; patio furniture dari plastik; pengiriman dan kotak penyimpanan plastik;
penyelenggara laci; perabot sekolah; perabotan kantor; rak lipat; rak piring; rak untuk penyimpanan; ranjang kayu; sofa;
tangga dari kayu atau plastik; tempat tidur bayi; tempat tidur bulu [toppers kasur]; tempat tidur sofa; tirai (perabot); tirai dalam
ruangan; tirai jendela; unit laci===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021070993
: 19/10/2021 15:00:30
:
: Ari Purnama Garyanida

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Gegerkalong Hiir No.27 RT.02 RW. 07, Kota Bandung, Jawa Barat, 40153
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FITFLO ACTIVEWEAR
: fitflo pakaian aktif

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: abu,silver,hitam,putih
: 25
: ===Baju atasan crop; Pakaian Bawahan untuk yoga; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan
panjang; T-shirt lengan pendek; atasan dan bawahan atletik untuk yoga; atasan olahraga; baju kaos (t-shirt); baju olah raga;

740

540 Etiket
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baju olahraga; celana leging; celana olahraga; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana
pendek; celana pendek bersepeda; celana pendek untuk berenang; celana renang; celana yoga; jaket bersepeda; jaket lengan
panjang; jaket olahraga; jaket panjang; jaket ringan; jilbab; kaos yoga; kaus; kaus [baju ketat]; kaus olahraga; kaus
pengendara sepeda; kerudung [pakaian]; kostum renang dilengkapi dengan bra cup; legging menjadi celana panjang; maillots
[pakaian renang]; manset; mantel olahraga; pakaian; pakaian pengendara sepeda; pakaian renang; pakaian skating; pakaian
untuk olahraga; rok celana; seragam olahraga; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan
untuk olah raga; singlet olahraga; sweater ringan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070994
: 19/10/2021 15:02:10
:
: tries yuliany fransiska

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: perum serua indah blok D no.1 RT01 RW03 kel. serua indah kec. ciputat, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15414
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: tries hands
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 18
: ===Tas penyimpan surat dan dokumen; Tas kosmetik; Tas-tas; dompet genggam kecil [tas]; ransel sekolah; tas; tas *; tas
belanja; tas berpergian; tas buku sekolah; tas wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: J322021070995
: 19/10/2021 15:02:19
:
: ADI MANJAYA PUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.ANDI MAKKASAU NO 35 KEL KAREMA, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat,
91515
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Mbah Sinem
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 43
: ===rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021070996
: 19/10/2021 15:03:53
:
: SISWANDI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TPI II BLOK L.I NO.6, RT.011 RW.014, KEL. PEJAGALAN, KEC.
PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KSSIS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 6
: ===Baja Profil; Baja Profil H; Baja Profil I; Baja Profil L; Baja Profil U; Baja Profil WF; Baja Tulangan; Baja Tulangan Polos;
Baja Tulangan Ulir; Baja Tulangan dalam Bentuk Gulungan; Besi landasan; Besi landasan (dapat dipindah-pindahkan);
Campuran logam biasa; Gerendel dari logam; Jangkar-jangkar *; Kabel dan Kawat Logam (Bukan untuk Listrik); Kotak
penyimpan uang; Kotak untuk alat-alat dari logam (kosong); Logam biasa, kasar atau setengah dikerjakan; Mur mata; Paku;
Paku [brad] dari logam; Paku beton; Paku tapal kuda; Pelat las (rel kereta api); Pelindung rel dari logam untuk rel kereta api;

740
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Peti untuk alat-alat dari logam (kosong); Pipa kotak baja; Pipa kotak pembentuk rangka plafond terbuat dari logam; Pipa-pipa
dari logam; Produk Baja Lembaran; Produk Baja Tulangan Beton; Profil u baja ringan; Profil z baja ringan; Rantai dari logam
*); Rel dari logam; Sekerup genggam dari logam; Sekrup baja ringan; Sekrup gypsum; Tanduk besi landasan; bahan
bangunan dari logam; bahan-bahan bangunan dari logam; baja profil; baut logam; baut, flat; bijih besi; bijih logam; bijih
tembaga; engsel; engsel dari logam; engsel dari logam untuk kamar mandi; engsel dari logam untuk pintu dan jendela; engsel
lantai logam; kawat dari logam biasa; kawat kabel logam; kotak dari logam biasa; kotak hias logam; kotak surat logam;
lembaran baja; mur logam; pagar besi untuk rel kereta api; pagar kawat logam; peti logam; pipa logam; rantai baja; rel baja;
sekrup logam===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070997
: 19/10/2021 15:04:02
:
: PT. TIMUN MAS INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cempaka Putih Permai Blok D5, RT/RW 12/5, Cempaka Putih Timur, Cempaka
Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Farida Mardiati S.H.
: Djautama Building Lantai 5 Jl. Teuku Cik Ditiro I No. 6, Menteng Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Tua
: 3
: ===Kosmetik untuk manusia; Pembersih untuk badan; Perona mata; Produk perawatan kulit; Sabun Mandi; Sediaan tabir
surya; Serum Peremajaan Kulit; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum pengencang kulit; Serum rambut;
Serum untuk keperluan kosmetik; Tabir surya yang disemprot; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; kosmetik perawatan
kulit; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik yang digunakan untuk kulit; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari;
krim malam; krim matahari; krim siang; krim tabir surya; lipstik; losion untuk tubuh; lotion perawatan matahari; lotion tabir surya
dan krim perawatan matahari; make-up [kosmetik]; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; pelembab; pelembab
kulit; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab wajah; pelindung matahari untuk bibir; pelindung terhadap sinar matahari
untuk wajah; pembersih kulit; pembersih wajah; perona pipi; produk pelindung matahari (kosmetik); produk perawatan tubuh
dan perawatan kecantikan; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum
mata; serum pemutih (kosmetik); serum wajah; tabir surya; tabir surya tahan air===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021070998
: 19/10/2021 15:04:46
:
: Ayu Tania Pratama

540 Etiket

: APT. Centro City Resd. Twr. A-10-35, RT.010 RW.001, Kel. Kedoya Utara , Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Indrie Vietiamawan S.H
: WISNU AGUNG KENCANA Ruko Premier Park 2 Blok AA No. 16 - 17 Rt. 004 Rw.
015 Kelurahan Cikokol Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: nusantara Interactive Studio + Lukisan/Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah -Putih
: 42
: ===Desain dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer; Desain dan pengembangan perangkat lunak komputer
untuk komputer; Desain dan pengembangan piranti keras komputer, piranti lunak komputer, periferal, komputer dan video
games; Desain dan pengembangan program komputer untuk telepon genggam; Desain karakter animasi; Desain karakter
game; Desain karakter game online; Desain perangkat lunak komputer, pemrograman komputer, atau pemeliharaan perangkat
lunak komputer; Desain perangkat lunak untuk orang lain untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan kinerja bermain game
(gaming) untuk telepon pintar dan perangkat elektronik yang digenggam; Desain permainan (game); Desain, pembuatan atau
pemeliharaan program aplikasi; Desain, pengembangan, instalasi, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer;
Disain perangkat lunak komputer untuk orang lain; Hosting perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); Integrasi perangkat
lunak komputer dalam industri pengemasan; Jasa dekorasi untuk foto studio; Jasa desain animasi dengan komputer; Jasa
desain dan pengembangan perangkat lunak; Jasa layanan aplikasi perangkat lunak yang menampilkan permainan komputer;
Jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam komputasi melalui jaringan
global dan lokal; Jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan
sehubungan dengan pemantauan kinerja perangkat lunak; Jasa situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan
pengguna menemukan pemain game lain dan bermain game melalui jaringan komunikasi; Jasa-jasa konsultasi dan desain
perangkat lunak komputer; Jasa-jasa optimisasi untuk komputer, yaitu, jaringan-jaringan komputer dan konfigurasi perangkat
lunak komputer, instalasi perangkat lunak komputer, pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak komputer yaitu,
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peningkatan fungsi-fungsi perangkat lunak komputer, mengubah atau menambahkan fungsi-fungsi untuk perangkat lunak
komputer, dan menyediakan informasi tersebut; Jasa-jasa penyuntingan untuk program-program komputer; Jasa-jasa
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS); Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak
untuk keamanan komputer; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk melindungi
komputer dari gangguan; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk memfasilitasi
komunikasi video antar pihak.; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak
untuk mengakses Internet dan jaringan komputer;; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat
lunak untuk perdagangan elektronik, video-sesuai-permintaan, game online interaktif, menjelajah internet, dan mengirim dan
menerima email dan pesan instan; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak
untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; Jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan
perangkat lunak untuk mengoperasikan komputer; Layanan dukungan teknis, yaitu, pemecahan masalah mengenai masalah
perangkat lunak komputer dan menyediakan pembaharuan perangkat lunak, meninqkatkan dan memodifikasi perangkat
lunak dan perangkat lunak yang dihosting di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat;
Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan komputasi awan, pemrograman komputer, konsultasi
keamanan komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak komputer, desain sistem komputer,
layanan integrasi sistem komputer, konsultasi teknologi komputer, layanan perlindungan virus komputer, konversi data atau
dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan data data komputer [bukan konversi fisik], enkripsi data dan
layanan decoding, desain dan pengembangan program komputer untuk telepon genggam, desain dan pengembangan
perangkat lunak komputer untuk komputer, diagnosis kesalahan pada program komputer, hosting situs komputer [situs web],
hosting perangkat lunak berbentuk layanan (Saas), pemeliharaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan
keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer, penyediaan layanan outsourcing di bidang teknologi informasi,
memberikan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web, menyediakan mesin pencari untuk
internet, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi online yang tidak dapat diunduh untuk komunikasi
dengan komputer melalui jaringan komunikasi global, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak
dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang
tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online
yang tidak dapat diunduh untuk perdagangan elektronik, hosting server, perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], konsultasi
teknologi, konsultasi teknologi konsultasi, pemecahan masalah perangkat lunak komputer [dukungan teknis], memperbarui
perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan resiko komputer, konsultasi desain
situs web, desain situs web, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
menganalisis data keuangan dan menghasilkan laporan, pemantauan elektronik atas aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi
penipuan melalui internet; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan komputasi awan, pemrograman
komputer, konsultasi keamanan komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak komputer, desain
sistem komputer, layanan integrasi sistem komputer, konsultasi teknologi komputer, layanan perlindungan virus komputer,
konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan data data komputer [bukan konversi
fisik], enkripsi data dan layanan decoding, desain dan pengembangan program komputer untuk telepon genggam, desain dan
pengembangan perangkat lunak komputer untuk komputer, diagnosis kesalahan pada program komputer, hosting situs
komputer [situs web], hosting perangkat lunak berbentuk layanan (Saas), pemeliharaan perangkat lunak komputer yang
berkaitan dengan keamanan komputer dan pencegahan risiko komputer, penyediaan layanan outsourcing di bidang teknologi
informasi, memberikan informasi tentang teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web, menyediakan mesin
pencari untuk internet, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi online yang tidak dapat diunduh untuk
komunikasi dengan komputer melalui jaringan komunikasi global, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik, menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak online yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran nirkabel, menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk perdagangan elektronik, hosting server, perangkat lunak sebagai
layanan [SaaS], konsultasi teknologo, konsultasi teknologi konsultasi, pemecahan masalah perangkat lunak computer
[dukungan teknis], memperbarui perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan keamanan computer dan pencegahan
resiko komputer, konsultasi desain situs web, desain situs web, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk menganalisis data keuangan dan menghasilkan laporan, pemantauan elektronik atas aktivitas kartu
kredit untuk mendeteksi penipuan melalui internet.; Layanan konfigurasi program komputer; Layanan perangkat lunak online,
layanan perangkat lunak berbasis cloud, layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), dan layanan platform sebagai
layanan (PAAS) untuk digunakan sehubungan dengan pengujian penyakit menular; Layanan teknis untuk mengunduh
permainan video; Layanan untuk desain perangkat lunak pemrosesan data elektronik; Menyediakan perangkat lunak komputer
yang tidak dapat diunduh; Merancang, memproduksi, atau memelihara program komputer; Pembuatan perangkat lunak dalam
industri pengemasan; Pemeliharaan dan peningkatan perangkat lunak komputer; Pemeliharaan, perbaikan dan pembaruan
piranti keras komputer, piranti lunak komputer, periferal komputer, dan aplikasi komputer; Pengembangan dan desain
perangkat lunak komputer pendidikan; Pengembangan perangkat lunak aplikasi untuk pemesanan makanan; Pengembangan
perangkat lunak untuk permainan (game); Penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu, penempatan (hosting) aplikasi perangkat lunak
komputer dari pihak lain; Penyedia layanan aplikasi (asp) berupa perangkat lunak aplikasi pemrograman antarmuka (api)
untuk streaming, penyimpanan, dan berbagi permainan video, konten, data dan informasi, tidak satupun jasa tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan
informasi terkait Desain dan pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, peralatan telekomunikasi,
ponsel, ponsel pintar, komputer tablet, komputer laptop dan perangkat dan aksesori genggam, perangkat komunikasi kabel
dan nirkabel, dan perangkat elektronik digital, keamanan komputer, Jasa-jasa komputer, layanan komputer yang berkaitan
dengan sistem analisis keuangan dan investasi, layanan komputer yang berkaitan dengan interkoneksi perangkat keras dan
perangkat lunak komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak aplikasi, pemrograman komputer,
analisa sistem komputer, desain sistem komputer, teknologi informasi, pengembangan basis data komputer, konversi data
atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan data komputer [bukan konversi fisik], layanan
komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi, situs, dan sumber daya di jaringan komputer, layanan
komputer terkait dengan kompilasi dan pemrosesan data yang terkomputerisasi, membuat dan memelihara situs web, hosting
situs web, hosting server, sewa dan menyewakan perangkat lunak komputer, data komputer, peripheral komputer, perangkat
keras komputer, sistem komputer, instalasi pemrosesan data elektronik, peralatan dan instrumen listrik dan elektronik,
membuka kunci ponsel, ponsel pintar, komputer, dan perangkat elektronik
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digital, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh menggunakan kecerdasan buatan dan / atau pembelajaran
mesin yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan, mencari, membeli, memilih, mengelola, menganalisis,
mengevaluasi informasi yang berkaitan dengan layanan garansi, investasi, asuransi dan / atau reasuransi, menyediakan
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk investasi, pemrosesan dan pengelolaan transaksi keuangan, merancang,
membuat, dan hosting platform online untuk memproses pembayaran elektronik, transaksi keuangan, manajemen keuangan
dan administrasi melalui jaringan komunikasi global, layanan komputer sehubungan dengan menyediakan situs web interaktif
yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk masuk, mengakses, mencari, bertukar, dan mensintesis
informasi dan menghasilkan laporan untuk digunakan dalam pemilihan dan pengelolaan asuransi, reasuransi, garansi dan /
atau rencana investasi, Penyedia layanan aplikasi (ASP) menampilkan layanan hosting aplikasi perangkat lunak komputer
pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk membuat, membuat, mendistribusikan,
mengunduh, mentransmisikan, menerima, memutar, mengekstraksi, menyandikan, mendekode, menampilkan, menyimpan
dan mengatur teks, grafik, gambar, audio, video, dan konten multimedia , dan publikasi elektronik, menyediakan perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh secara online, jasa penyediakan mesin pencari untuk memperoleh data melalui internet dan
jaringan komunikasi elektronik lainnya, layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi online, situs dan
sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global untuk pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, platform sebagai layanan (PAAS) yang
menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam manajemen basis data, perangkat lunak sebagai
layanan (SAAS) layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, penelitian dan
pengembangan produk baru untuk pihak lain; Penyediaan online aplikasi berbasis web; Penyediaan pengunaan sementara
atas perangkat lunak dan aplikasi yang tidak dapat diunduh online untuk mengakses streaming file audio dan video,
permainan, jaringan sosial, file teks, dan file multimedia, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; Penyediaan situs web dan layanan berbasis web untuk manajemen online perangkat lunak
permainan komputer pribadi; Perancangan dan pengembangan perangkat lunak aplikasi mobile; Perangkat lunak aplikasi
komputer untuk telepon seluler; Perangkat lunak sebagai layanan, yaitu, perangkat lunak untuk peningkatan permainan
komputer dan permainan video, perangkat lunak untuk mengunduh dan membeli permainan komputer dan permainan video,
perangkat lunak untuk mengunduh dan membeli konten yang dapat diunduh untuk permainan komputer dan permainan video,
perangkat lunak untuk mengunduh dan membeli poin dalam permainan dan mata uang untuk permainan komputer dan
permainan video, perangkat lunak untuk menyediakan marketplace online; Perangkat lunak sebagai suatu layanan, yaitu
perangkat lunak untuk merekam waktu permainan komputer dan permainan video, perangkat lunak untuk menampilkan data
dan skor dalam permainan, perangkat lunak untuk merekam permainan komputer dan footage permainan video, perangkat
lunak untuk mengambil screenshot dari permainan komputer dan permainan video, perangkat lunak untuk permainan
komputer dan peningkat permainan video; animasi dan desain efek khusus untuk orang lain; aplikasi perangkat lunak yang
dapat diakses melalui situs web; desain animasi; desain dan pengembangan arsitektur perangkat lunak komputer; desain dan
pengembangan basis data; desain dan pengembangan komputer dan perangkat lunak komputer; desain dan pengembangan
komputer dan program komputer; desain dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer; desain dan
pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat
lunak permainan (game) komputer; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak permainan video (video
game); desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak realitas campuran (mixed reality); desain dan
pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality); desain dan pengembangan
perangkat keras dan perangkat lunak realitas virtual/maya (virtual reality); desain dan pengembangan perangkat lunak dan
perangkat keras untuk kompresi dan dekompresi konten multimedia; desain dan pengembangan perangkat lunak dan
perangkat keras untuk konversi data dan konten multimedia dari dan ke berbagai protokol; desain dan pengembangan
perangkat lunak dan perangkat keras untuk memproduksi, merekam dan memproses sinyal digital dan analog; desain dan
pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk pemrosesan dan distribusi konten multimedia; desain dan
pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk penguatan dan transmisi sinyal; desain dan pengembangan
perangkat lunak database komputer; desain dan pengembangan perangkat lunak di bidang aplikasi mobile; desain dan
pengembangan perangkat lunak komputer; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk logistik; desain dan
pengembangan perangkat lunak komputer,; desain dan pengembangan perangkat lunak manajemen energi; desain dan
pengembangan perangkat lunak pendidikan; desain dan pengembangan perangkat lunak pengambilan data; desain dan
pengembangan perangkat lunak pengolah gambar; desain dan pengembangan perangkat lunak perencanaan rute; desain dan
pengembangan perangkat lunak permainan komputer; desain dan pengembangan perangkat lunak permainan komputer dan
perangkat lunak realitas virtual; desain dan pengembangan perangkat lunak realitas virtual; desain dan pengembangan
perangkat lunak sistem operasi; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk database elektronik; desain dan
pengembangan perangkat lunak untuk manajemen persediaan; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk olahpesan
cepat; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk pengembangan situs web; desain dan pengembangan perangkat
lunak video game; desain dan pengembangan program basis data komputer; desain dan pengembangan program komputer;
desain homepage, perangkat lunak komputer dan situs web; desain perangkat keras dan perangkat lunak komputer; desain
perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang disesuaikan; desain perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data;
desain perangkat lunak komputer untuk pengolah kata; desain perangkat lunak komputer yang disesuaikan; desain perangkat
lunak permainan komputer; desain perangkat lunak untuk digunakan dengan mesin cetak; desain perangkat lunak video
game; desain, pembaruan, dan penyewaan perangkat lunak komputer; desain, pembuatan atau pemeliharaan program
komputer elektronik; desain, pembuatan atau pemeliharaan program komputer elektronik untuk karaoke dengan fungsi
penilaian; desain, pembuatan, pemrograman dan pemeliharaan program komputer, perangkat lunak komputer dan perangkat
lunak aplikasi; desain, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer; desain, pemrograman, dan pemeliharaan
perangkat lunak komputer; desain, penelitian dan pengembangan program komputer dan perangkat lunak komputer untuk
identifikasi elektronik; desain, pengembangan, dan implementasi perangkat lunak; desain, pengembangan, dan pemrograman
perangkat lunak komputer; desain, peningkatan, dan penyewaan perangkat lunak komputer; duplikasi perangkat lunak game
komputer; hosting aplikasi perangkat lunak komputer untuk orang lain; hosting aplikasi perangkat lunak untuk orang lain;
hosting data, file, aplikasi, dan informasi yang terkomputerisasi; instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak basis data;
instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak komputer komunikasi;
instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak untuk akses Internet; instalasi perangkat lunak untuk sistem komputer; instalasi
program komputer; instalasi, pemeliharaan dan pembaruan perangkat lunak basis data; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan
perangkat lunak komputer; instalasi, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer; instalasi, perbaikan dan
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pemeliharaan perangkat lunak komputer; jasa konsultasi dalam bidang perangkat lunak komputer; jasa layanan aplikasi
perangkat lunak untuk bermain game; jasa layanan perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi
dan otentikasi pengguna; jasa layanan program permainan komputer yang dapat diunduh; jasa pembuatan konten digital
pembuatan animasi digital untuk film, video dan program komputer; jasa pemeliharaan, perbaikan dan pembaruan piranti
lunak, periferal, dan aplikasi; jasa pengujian perangkat keras dan lunak komputer; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); jasa
penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak yang menyediakan dompet digital jasa penyedia layanan
mesin pencari; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP), yaitu, aplikasi perangkat lunak hosting lainnya; jasa rekayasa perangkat
lunak untuk program pemrosesan data; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi
perangkat lunak termasuk perangkat lunak kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk memungkinkan/mengaktifkan
interaksi pengguna dengan kendaraan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi
perangkat lunak untuk memahami preferensi pengguna ; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang
menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk navigasi kendaraan ; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang
menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk otentikasi dan identifikasi individu; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan
(SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk peningkatan sinyal ucapan ; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk
layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk merekam data kesehatan; konfigurasi jaringan komputer
menggunakan perangkat lunak; konfigurasi perangkat keras komputer menggunakan perangkat lunak; konsultasi desain dan
pengembangan perangkat keras komputer; konsultasi di bidang desain perangkat lunak komputer; konsultasi di bidang
perangkat keras dan perangkat lunak komputer; konsultasi terkait dengan pembaruan perangkat lunak komputer; konsultasi
yang berkaitan dengan desain dan pengembangan program basis data komputer; konsultasi yang berkaitan dengan desain
dan pengembangan program komputer; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan program perangkat
lunak komputer; layanan dukungan teknis perangkat lunak komputer; layanan komputer, yaitu, memberikan informasi di
bidang teknologi dan pengembangan perangkat lunak melalui jaringan internet dan komunikasi; layanan komputer, yaitu,
penyediaan server aplikasi virtual dan non-virtual, server web, server file, server redundansi, dan server database dari
kapasitas yang bervariasi untuk pihak lain; layanan konsultasi di bidang pengembangan teknologi; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan perangkat lunak komputer; layanan pemrograman komputer untuk membuat video dan permainan (games)
realitas virtual/maya (virtual reality); layanan pemrograman komputer untuk perlindungan perangkat lunak; layanan
pengembangan permainan (game) multimedia elektronik dan interaktif; layanan pengembangan video game; layanan
penyediaan jasa aplikasi (ASP) yang menampilkan piranti lunak untuk mengunggah, merekam, memposting, melihat,
menampilkan, mengedit, mengatur, mentransmisikan, berbagi video, gambar, audio, data, presentasi, dokumen, suara dan
konten multimedia dan penyediaan aplikasi piranti lunak untuk video, gambar, audio, data, presentasi, dokumen, suara dan
konten multimedia; layanan perangkat lunak online, layanan perangkat lunak berbasis cloud, layanan perangkat lunak sebagai
layanan (SAAS), dan layanan platform sebagai layanan (PAAS) untuk data penyakit menular dan manajemen informasi;
layanan perangkat lunak online, layanan perangkat lunak berbasis cloud, layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS),
dan layanan platform sebagai layanan (PAAS) untuk digunakan di bidang pengujian penyakit menular; layanan perangkat
lunak online, layanan perangkat lunak berbasis cloud, layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), dan layanan platform
sebagai layanan (PAAS) untuk pelatihan di bidang pengujian penyakit menular; layanan untuk game platform; memberikan
informasi di bidang desain perangkat lunak komputer; memberikan informasi yang berkaitan dengan program komputer;
memberikan jaminan kualitas di bidang perangkat lunak komputer; memperbarui dan memelihara perangkat lunak komputer;
memperbarui perangkat lunak untuk pemrosesan data; memperbarui perangkat lunak untuk sistem komunikasi; memperbarui
program komputer; men-debug perangkat lunak komputer untuk orang lain; mencari dan memecahkan masalah perangkat
lunak komputer; menulis dan memperbarui perangkat lunak komputer; menyediakan jasa konsultasi untuk mengembangkan
sistem komputer, aplikasi, arsitektur dan perangkat keras komputer, perangkat lunak dan firmware, yakni, program
pengembangan perangkat lunak komputer; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak berbasis web;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengembangkan game komputer;
menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengembangkan permainan video;
menyediakan perangkat lunak komputasi awan (cloud computing); menyediakan perangkat lunak komputer dan aplikasi
komputer yang tidak dapat di unduh secara online untuk streaming video, musik dan gambar; menyediakan perangkat lunak
komputer online untuk manajemen jaringan; menyediakan perangkat lunak platform keuangan elektronik; menyediakan
perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang kripto; menyediakan perangkat lunak untuk melakukan reservasi dan
pemesanan; menyediakan perangkat lunak untuk memodifikasi foto, gambar dan audio, video, dan konten audio-video dengan
filter fotografi dan efek realitas tertambah (augmented reality (AR)), yaitu, grafik, animasi, teks, gambar, geotag, tag metadata,
hyperlink; menyediakan perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik; menyediakan perangkat lunak untuk
pemetaan sosial dan tujuan; menyediakan perangkat lunak untuk pengiriman pesan elektronik; menyediakan perangkat lunak
untuk pengumpulan dan distribusi data; menyediakan perangkat lunak untuk transaksi pembayaran; menyediakan perangkat
lunak untuk transfer dana elektronik; menyediakan perangkat lunak yang memungkinkan pengembangan, penilaian,
pengujian, dan pemeliharaan aplikasi perangkat lunak seluler untuk perangkat komputasi (computing) portabel; menyediakan
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online; merancang dan mengembangkan perangkat lunak permainan
(game) komputer dan perangkat lunak permainan video (video game) untuk digunakan dengan komputer, sistem program
permainan video dan jaringan komputer; operasi, desain dan pengembangan aplikasi perangkat lunak komputer, yakni,
perangkat lunak peningkatan efisiensi jaringan, desain penyimpanan dan keamanan cloud dan desain pusat data; pembaruan
dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; pembuatan dan pengembangan program komputer untuk pemrosesan data;
pembuatan program komputer; pembuatan, desain, pengembangan, dan pemeliharaan situs web; pembuatan, pemeliharaan,
dan pembaruan perangkat lunak komputer; pemeliharaan dan pembaruan perangkat lunak untuk sistem komunikasi;
pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer; pemeliharaan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data;
pemeliharaan perangkat lunak permainan (game) komputer; pemeliharaan perangkat lunak untuk akses Internet;
pemeliharaan perangkat lunak untuk sistem komputer; pemeliharaan perangkat lunak untuk sistem komunikasi; pemeliharaan
perangkat lunak yang digunakan di bidang e-commerce; pemeliharaan perangkat tetap dan perangkat lunak; pemeliharaan
program komputer; pemrograman animasi komputer; pemrograman aplikasi multimedia; pemrograman game komputer;
pemrograman komputer dan desain perangkat lunak komputer; pemrograman perangkat lunak pemrosesan data elektronik
[EDP]; pemrograman perangkat lunak permainan komputer; pemrograman perangkat lunak untuk manajemen basis data;
pemrograman perangkat lunak untuk manajemen persediaan; pemrograman perangkat lunak untuk mengimpor dan mengelola
data; pemrograman perangkat lunak untuk paltform Intenet; pemrograman perangkat lunak untuk pengembangan situs web;
pemrograman perangkat lunak untuk platform Internet; pemrograman perangkat lunak untuk platform e-commerce;
pemrograman perangkat lunak untuk platform informasi di Internet; pemrograman perangkat lunak untuk platform informasi ke
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Internet; pemrograman perangkat lunak video game; pemrograman video game; pemutakhiran perangkat tetap dan perangkat
lunak; penelitian dan pengembangan perangkat lunak komputer; penelitian di bidang perangkat keras dan lunak komputer;
pengeditan program komputer; pengembangan dan pembaruan perangkat lunak komputer; pengembangan dan pembuatan
program komputer untuk pengolahan data; pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak basis data komputer;
pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; pengembangan dan pemukhtahiran perangkat lunak komputer;
pengembangan dan pendukung perangkat lunak; pengembangan dan pengujian perangkat lunak komputer; pengembangan
perangkat keras dan perangkat lunak komputer; pengembangan perangkat keras komputer untuk permainan komputer;
pengembangan perangkat keras untuk digunakan sehubungan dengan permainan (games) multimedia elektronik dan
interaktif; pengembangan perangkat lunak; pengembangan perangkat lunak basis data komputer; pengembangan perangkat
lunak driver; pengembangan perangkat lunak driver dan sistem operasi; pengembangan perangkat lunak komputer;
pengembangan perangkat lunak komputer dan internet; pengembangan perangkat lunak komputer di bidang aplikasi seluler;
pengembangan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; pengembangan perangkat lunak multimedia interaktif;
pengembangan perangkat lunak pengolah gambar; pengembangan perangkat lunak permainan komputer; pengembangan
perangkat lunak sistem operasi; pengembangan perangkat lunak untuk operasi jaringan yang aman; pengembangan
perangkat lunak untuk sistem komunikasi; pengembangan perangkat lunak video game; pengembangan produk untuk orang
lain; pengembangan program komputer; pengembangan program komputer dan perangkat lunak permainan komputer;
pengembangan program komputer untuk mensimulasikan eksperimen laboratorium; pengembangan solusi aplikasi perangkat
lunak; pengembangan solusi aplikasi perangkat lunak komputer; pengujian perangkat keras dan perangkat lunak komputer;
peningkatan dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; penyedia jasa aplikasi berupa perangkat lunak untuk desain,
pengembangan, dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; penyedia layanan aplikasi (ASP) untuk pengembangan
perangkat lunak komputer; penyediaan online aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh; penyediaan penggunaan
sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting,
membuat, mengunggah, melihat, menampilkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, konten hiburan multimedia,
informasi, video, audio, teks, data, film, gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; penyediaan perangkat lunak aplikasi;
penyediaan perangkat lunak untuk membuat dan mengatur akun pengguna; penyewaan dan pembaruan perangkat lunak
untuk pemrosesan data; penyewaan dan pemeliharaan perangkat lunak komputer; penyewaan komputer dan perangkat lunak
komputer; penyewaan perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer; penyewaan perangkat keras, perangkat
lunak dan periferal komputer; penyewaan perangkat lunak aplikasi; penyewaan perangkat lunak komputer untuk manajemen
keuangan; penyewaan perangkat lunak komputer untuk mengembangkan game komputer; penyewaan perangkat lunak
komputer untuk mengembangkan permainan video; penyewaan perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan perjalanan;
penyewaan perangkat lunak untuk manajemen basis data; penyewaan perangkat lunak untuk mengimpor dan mengelola data;
penyewaan perangkat lunak untuk pemrosesan data; penyewaan perangkat lunak untuk pengembangan situs web;
penyewaan program permainan komputer; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer;
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak telekomunikasi untuk konferensi video, audio,
dan web; perangkat lunak berbentuk layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk verifikasi dan autentikasi identitas
pengguna; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk surat elektronik dan pesan
digital; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu hosting perangkat lunak untuk otomatisasi perangkat lunak.; perangkat
lunak sebagai layanan (Saas) dengan perangkat lunak yang menggunakan teknologi buku besar terdistribusi; perangkat lunak
sebagai layanan [SaaS] untuk jejaring sosial; perbaikan perangkat lunak dalam perangkat komputasi pribadi, perangkat
ponsel, tablet, dan perangkat komputasi lainnya; perbaikan program komputer; rekayasa perangkat lunak, termasuk melalui
jaringan komputer global; saran yang berkaitan dengan desain perangkat lunak komputer; studi proyek teknis, yaitu,
melakukan studi teknis dalam bidang desain perangkat lunak permainan komputer dan impelentasinya===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021070999
: 19/10/2021 15:05:38
:
: Sekar Ariwati S.Pd

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Mesjid Lio No 11 RT 002 RW 020 Depok Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat,
16431
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FaBiMS SekarKu
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Putih Kuning
: 30
: ===Biskuit selai kacang; Muffins; Rempeyek; Sediaan hidangan pasta; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Sediaan
pasta; biskuit mentega kecil; campuran muffin; campuran untuk membuat teh; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk
pasta; cokelat yang mengandung susu; keripik kacang (gula-gula); kue beras; kue gandum; kue pastry; kue pretzel; kulit kue;
makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau sayuran; makanan disiapkan
terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan penutup muesli; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan siap saji
berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; matzo [roti tak beragi]; mille-feuilles (kue); mint, dikeringkan;
minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; paket makanan yang terdiri dari pasta atau
nasi; pasta untuk sup; pearl barley (biji gandum); permen rasa mint; petits fours [kue]; pretzel [roti berbentuk simpul]; puding;
roti nasi; roti singkong [roti keju]; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sirup molase untuk keperluan kuliner; sirup
panekuk; tart pear; teh bunga jeruk nipis; teh jeruk nipis; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang
mendominasi; tepung beras; tepung kentang untuk makanan===

740

Halaman 401 dari 1251

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071000
: 19/10/2021 15:05:42
:
: Sigit Susanto, S. PT

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Desa Dawuhan RT. 002 RW. 005 Kec. Padamara , Kabupaten Purbalingga, Jawa
Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PooPoo Chicken
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Putih, Hitam, Merah, Kuning
: 30
: ===Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Tepung untuk makanan; tepung; tepung untuk makanan dan minuman;
tepung*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: OMC Chambers, P.O Box 3152 Road Town, Tortola British Virgin Islands.
: Chamelia Sari S.E., S.H., M.H., LL.M.
: PRAWIRANEGARA International Patent & Trademark Law Office, Pusat Perkantoran
Pulomas Blok XI Kav. 3, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur 13260

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Hunn
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih.
: 9
: ===Pengisi daya USB untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; Perangkat penghubung
pengisi daya [charging docks] untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; Perangkat
penghubung pengisi daya [charging docks] untuk rokok elektronik; baterai untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk
memanaskan tembakau; baterai untuk rokok elektronik; catu daya portabel untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk
memanaskan tembakau; catu daya portabel untuk rokok elektronik; charger mobil untuk perangkat yang digunakan untuk
memanaskan tembakau; charger mobil untuk rokok elektronik; pengisi daya baterai untuk rokok elektronik; pengisi daya untuk
perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; perangkat penghubung untuk perangkat elektronik yang
digunakan untuk memanaskan tembakau; stasiun pengisian untuk rokok elektronik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071002
: 19/10/2021 15:08:08
:
: MASBUR CHOIRI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Krajan Rt/Rw.003/001, Krejengan, Probolinggo
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: STEAWARTI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 30
: ===Beras; Kecap; Kue kering (pastri); Mie; gula; kerupuk; makaroni; sambal pedas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021071001
: 19/10/2021 15:07:23
:
: Diamond Quest Limited

: JID2021071003
: 19/10/2021 15:09:15
:

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 402 dari 1251

730

Nama Pemohon

: Deden Awaludin

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Leuwi Anyar III D-14 Kel. Situsaeur Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung, Kota
Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Geprek Siakang
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Putih, Hitam
: 43
: ===Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa
tempat makan yang menyajikan kudapan; penyediaan tempat perjamuan makan dan acara sosial untuk acara spesial; tempat
makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071004
: 19/10/2021 15:10:11
:
: PT. TIMUN MAS INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cempaka Putih Permai Blok D5, RT/RW 12/5, Cempaka Putih Timur, Cempaka
Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Farida Mardiati S.H.
: Djautama Building Lantai 5 Jl. Teuku Cik Ditiro I No. 6, Menteng Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Tua
: 35
: ===Iklan dan promosi kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir
yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Layanan agen ekspor-impor di bidang
kosmetik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang
menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk kosmetik; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; memberikan informasi produk konsumen yang
berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; penjualan ritel dan grosir
kosmetik; penjualan ritel dan grosir perlengkapan kecantikan; promosi penjualan yang berhubungan dengan kecantikan; toko;
toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071006
: 19/10/2021 15:13:31
:
: HENI HANDRI UTAMI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUM CANDI GEBANG PERMAI BLOK P-8, JETIS, JETIS, RT. 13/RW. 62,
WEDOMARTANI, NGEMPLAK, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Chizi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Gold
: 30
: ===Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Ladran (Kue
Kering); Nasi Ayam Bakar Bali; Nasi Ayam Bakar Bumbu Padang; Nasi Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bakar Solo;
Nasi Ayam Bakar Taliwang; Nasi Bakar Ayam; Nasi Ikan Bakar Sambal Dabu; Risoles; Risoles Ayam; Risoles Daging; Risoles
durian mozarella; kerang kue kering; kue kering beku; kue kering kastengel; kue sus; kukis (kue kering); makaroni [kue kering];
nasi bakar; risol; risoles pisang; rugelach [kue kering]===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071007
: 19/10/2021 15:14:50
:
: PT. RADIO AGUSTINA JUNIOR

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PILAR MAS RAYA, KAVLING A-D, KEDOYA SELATAN, KEBON JERUK, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520
: Radityo Herlambang S.H.,
: Jl. Cilenggang Raya Ruko No. 3, BSD City, Serpong Kota Tangerang Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MG RADIO NETWORK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih; biru
: 38
: ===Jasa komunikasi, yaitu, transmisi suara, audio, gambar visual dan data melalui jaringan telekomunikasi, jaringan
komunikasi nirkabel, internet, jaringan jasa informasi dan jaringan data.; Jasa koneksi saluran telekomunikasi; Jasa koneksi
telekomunikasi di internet; Jasa koneksi telekomunikasi jaringan informasi komputer global; Jasa konsultasi di bidang
perencanaan telekomunikasi untuk kelangsungan bisnis, layanan komunikasi surat elektronik, layanan komunikasi Voice over
Internet Protocol (VoIP); Jasa pengamanan dan pengawasan yang berkaitan dengan telekomunikasi, broadband, penyiaran,
dan transmisi satelit; Jasa penyediaan akses ke peranti lunak dan basis data yang di-host dari jarak jauh melalui internet dan
jaringan telekomunikasi lain; Jasa penyediaan akses telekomunikasi dan tautan ke basis data komputer dan internet; Jasa
penyediaan informasi petunjuk telepon untuk bantuan telekomunikasi; Jasa penyediaan informasi telekomunikasi; Jasa
penyediaan komunikasi telepon melalui terminal dan jaringan komputer; Jasa penyiaran televisi; Jasa telekomunikasi; Jasa
telekomunikasi untuk pendistribusian data; Jasa telekomunikasi, yaitu pengiriman pesan instan, dan pengiriman teks
elektronik, audio, video dan multimedia lain; Jasa telekomunikasi, yaitu, peringatan jaringan komunikasi global sehubungan
dengan musik dan hiburan musikal; Jasa-jasa akses telekomunikasi; Jasa-jasa pengalur jaringan telekomunikasi, yaitu
penyediaan sambungan telekomunikasi ke jaringan komputer global; Jasa-jasa perutean (routing) telekomunikasi; Jasa-jasa
telekomunikasi satelit; Jasa-jasa telekomunikasi satelit radio ship to shore; Jasa-jasa telekomunikasi suara seluler ruang
angkasa dan data; Jasa-jasa telekomunikasi, yaitu transmisi dan penyiaran suara, bunyi, data, video, grafis, gambar-gambar
visual, dan informasi lainnya melalui jaringan-jaringan komunikasi berbasis luar angkasa dan terestrial; Jasa-jasa
telekomunikasi, yaitu transmisi suara dan data melalui jaringan satelit; Komunikasi melalui unit onboard yang menggabungkan
peralatan telekomunikasi dengan fungsi telekomunikasi; Konsultasi, informasi dan jasa penasehat terkait dengan layanan
telekomunikasi, Komunikasi; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk komunikasi
dengan cara elektronik, layanan untuk komunikasi dengan cara nirkabel, layanan komunikasi internat, layanan telekomunikasi
melalui jaringan komputer yang berkaitan dengan komunikasi informasi antara bank data, layanan papan buletin elektronik
[layanan telekomunikasi], layanan surat elektronik, menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global,
informasi tentang telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengiriman pesan dan gambar dengan bantuan komputer,
transmisi file digital, menyediakan ruang obrolan internet, penyediaan forum secara onlin, streaming data, streaming konten
media digital di Internet, layanan telekonferensi, penyiaran nirkabel, transmisi berita, relating to electronic payments,
telecommunication services relating to wireless payments, providing online entertainment forums, communication services
between data banks menyediakan akses ke database, menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global,
penyewaan waktu akses ke jaringan komputer global, menyediakan tautan komunikasi on-line yang mentransfer pengguna
situs web ke halaman web lokal dan global lainnya, menyediakan saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping, layanan
telekomunikasi yang berkaitan dengan perdagangan, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik,
layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan
pembayaran nirkabel, penyediaan forum hiburan secara online, layanan komunikasi antara bank data; Layanan kantor berita
untuk transmisi elektronik; Layanan komunikasi, yaitu, transmisi data, grafik, foto, pesan teks, surat elektronik, file video dan
audio oleh jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi nirkabel, Internet, jaringan layanan informasi dan jaringan data;
Layanan konferensi telepon; Layanan konsultasi, informasi dan konsultasi yang terkait dengan layanan telekomunikasi;
Layanan on-line, yaitu, jasa pemberian informasi melalui jaringan komputer lokal dan jaringan global di bidang telekomunikasi
dan telefoni; Layanan pengiriman dan penerimaan data melalui jaringan telekomunikasi; Layanan telekomunikasi terutama
akses yang mudah dan pengiriman (transmisi) data, informasi, teks dan gambar, khususnya di bidang kendaraan, bagian
kendaraan dan aksesoris kendaraan; Layanan telekomunikasi yang disediakan melalui platform dan portal pada internet dan
media lainnya; Layanan telekomunikasi yang disediakan melalui platform internet dan portal; Layanan telekomunikasi, selain
layanan penyiaran; Layanan telekomunikasi, yaitu layanan akses telekomunikasi; Layanan telekomunikasi, yaitu, fasilitasi
kolaborasi online dan pelatihan jarak jauh bagi karyawan badan usaha dan organisasi pemerintahan; Layanan telekomunikasi,
yaitu, jasa penyediaan telekonferensi multimedia berbasis web, konferensi video, dan layanan pertemuan online yang
memudahkan bagi pengguna untuk melihat, berbagi, mengedit, dan mendiskusikan isi dokumen, data, dan gambar secara
simultan dan asynchronous (proses pengeksekusian kode yang tidak sesuai dengan urutan yang ada ) oleh para peserta
melalui browser web; Layanan telekomunikasi, yaitu, menyediakan sambungan telekomunikasi untuk jaringan komputer
global; Layanan telekomunikasi, yaitu, penyediaan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global dan layanan gateway
(gerbang jaringan) telekomunikasi terkait; Layanan telekomunikasi, yaitu, penyediaan layanan akses jarak jauh yang aman
melalui Internet ke jaringan komputer pribadi bagi para pelanggan dan karyawan mereka; Layanan telekomunikasi, yaitu,
penyediaan layanan kolaborasi online yang memudahkan pengguna untuk dapat mengakses dokumen, data, kalender, daftar
tugas, buku alamat, dan forum diskusi yang sama secara berbarengan, dari jarak jauh; Layanan telekomunikasi, yaitu,
transmisi informasi, data, dokumen, gambar dan aplikasi piranti lunak melalui Internet; Layanan video telepon; Memberikan
informasi, termasuk on-line, mengenai telekomunikasi; Menyediakan akses jaringan telekomunikasi untuk orang lain;
Menyediakan akses ke jaringan telekomunikasi, yaitu menyediakan akses pengguna ke layanan transmisi dan penerimaan
data; Menyediakan koneksi telekomunikasi ke sistem dan jaringan komputer jarak jauh; Pengelolaan dengan mempergunakan

740

Halaman 404 dari 1251

peralatan telekomunikasi; Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan Komputer; Penyediaan akses telekomunikasi dan
tautan ke basis data komputer dan ke internet; Penyediaan koneksi telekomunikasi ke Internet; Penyediaan layanan
konektivitas telekomunikasi ke jaringan komputer global; Penyediaan portal situs web Internet di bidang teknologi dan
pengembangan piranti lunak yang memungkinkan pengguna untuk melacak dan mengelola inventaris peralatan dan perangkat
lunak jaringan, memperoleh informasi tentang rilis piranti lunak, menerima peringatan keamanan dan laporan gangguan piranti
lunak, informasi perbaikan dan alat pemecahan masalah yang bersifat online, piranti lunak diagnostik yang tidak dapat
didownload yang disesuaikan untuk pengguna jaringan komputer dan peralatan telekomunikasi.; Penyediaan portal situs web
Internet yang menampilkan informasi di bidang teknologi informasi, jaringan komputer, dan teknologi telekomunikasi;
Penyewaan perlengkapan telekomunikasi, termasuk telepon dan aparatus faksimili; Penyewaan unit onboard yang
menggabungkan peralatan telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi; Telekomunikasi, yaitu streaming materi audio dan video
di Internet; Telekomunikasi, yaitu, komunikasi melalui perangkat elektronik portabel, pemutar media portabel, perangkat digital
portabel, speaker, speaker pintar, speaker audio, pengeras suara, amplifier, untuk mentransmisikan, mengakses, menerima,
mengunggah, mengunduh, menyandikan, mendekode, streaming, menampilkan, menyimpan, menyembunyikan, dan
mentransfer suara, audio, gambar visual, data, buku, foto, video, teks, konten, karya audiovisual, karya multimedia, karya
sastra, file, dan karya elektronik lainnya; Telekomunikasi, yaitu, menyediakan akses ke jaringan telekomunikasi dan
menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global; Transmisi informasi pada jaringan telekomunikasi optik;
Transmisi telekomunikasi untuk perdagangan mata uang; akses dan tautan telekomunikasi ke database komputer dan
internet; informasi siaran radio; informasi siaran televisi; informasi siaran televisi kabel; informasi tentang telekomunikasi; jasa
fasilitas online dan telekomunikasi untuk bertukar pesan, teks, foto, gambar, video, konten audio, konten multimedia, file
elektronik, informasi, dan data; jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan layanan telekomunikasi telepon
yang disediakan melalui kartu panggilan telepon prabayar; jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan
penyediaan koneksi telekomunikasi ke Internet; jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan penyediaan
koneksi telekomunikasi ke jaringan atau database komunikasi global; jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan
dengan penyewaan perangkat dan peralatan telekomunikasi yang memungkinkan koneksi ke jaringan; jasa panggilan radio,
telepon atau sarana komunikasi elektronik lainnya; jasa pengaman dan pengawasan yang berkaitan dengan telekomunikasi,
broadband, penyiaran, dan transmisi satelit; jasa penyediaan database informasi online mengenai telekomunikasi dan Internet;
jasa telekomunikasi; jasa telekomunikasi melalui jaringan komputer yang berhubungan dengan komunikasi informasi antara
bank data; jasa telekomunikasi untuk telekonferensi, konferensi audio, konferensi web, jasa kolaborasi video, konferensi video,
webinar, dan jasa streaming; jasa telekomunikasi yang berhubungan dengan pembayaran elektronik; jasa telekomunikasi
yang berhubungan dengan pembayaran nirkabel; jasa telekomunikasi yang berhubungan dengan perdagangan; jasa
telekomunikasi yang disediakan melalui platform dan portal internet untuk platform business to business (B2B) yang
memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan para distributor; jasa telekomunikasi, seperti, panggilan
menurut jadwal waktu yang telah ditentukan (routing calls), pesan sms, notifikasi otomatis (push-notification) yang ditujukan
kepada pihak ketiga setempat mengenai operator kendaraan bermotor disekitar para pengguna telepon; jasa telekomunikasi,
yaitu, transmisi elektronik atas data, gambar, video dan mengirim dan menerima pesan digital melalui komputer global dan
jaringan komunikasi; jasa telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik atas suara, data, gambar, audio dan video dengan
menggunakan jaringan komunikasi nirkabel dan Internet; jasa telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik dari konten dan data
realitas virtual/maya; jasa-jasa telekomunikasi yang disediakan melalui platform-platform dan portal-portal internet untuk
platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan produsen;
jasa/layanan telekomunikasi dan komputer jaringan peer-to-peer, yaitu, transmisi elektronik gambar, konten audio-visual dan
video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; jasa/layanan telekomunikasi, yaitu,
jasa/layanan transmisi dan penerimaan data melalui jaringan telekomunikasi; jasa/layanan telekomunikasi, yaitu, transmisi
elektronik dari media elektronik, data, pesan, grafik, gambar, audio, video dan informasi; kantor berita; komunikasi dengan
telegram; komunikasi jaringan telekomunikasi lintas batas; komunikasi melalui jaringan telekomunikasi multinasional;
komunikasi melalui telepon seluler; konsultasi di bidang jasa telekomunikasi, yaitu pengiriman suara, data, dan dokumen
melalui jaringan telekomunikasi; konsultasi telekomunikasi; konsultasi telekomunikasi dalam hal konsultasi teknis di bidang
pengiriman dan komunikasi audio, teks dan data visual; layanan ahli di bidang telekomunikasi; layanan akses telekomunikasi;
layanan gateway telekomunikasi; layanan informasi telekomunikasi; layanan kantor berita; layanan kawat; layanan komunikasi
cloud, yaitu pengiriman data dari jaringan cloud untuk jaringan telekomunikasi; layanan konsultasi, informasi dan konsultasi di
bidang telekomunikasi; layanan papan buletin elektronik [layanan telekomunikasi]; layanan penyediaan forum online di bidang
teknologi, telekomunikasi, dan komunikasi; layanan penyiaran dan penyediaan akses telekomunikasi ke film dan program
televisi yang disediakan melalui layanan video-on-demand; layanan penyiaran dan penyediaan akses telekomunikasi ke
konten video dan audio yang disediakan melalui layanan video-on-demand melalui Internet; layanan penyiaran dan penyiaran
web interaktif melalui Internet dan jaringan telekomunikasi; layanan perutean dan sambungan telekomunikasi; layanan pesan
telepon; layanan radio, televisi dan siaran kabel; layanan siaran televisi untuk telepon seluler; layanan telekomunikasi antar
jaringan komputer, yaitu komunikasi antar jaringan komputer; layanan telekomunikasi dan komunikasi; layanan telekomunikasi
disediakan melalui Internet, intranet, dan ekstranet; layanan telekomunikasi disediakan melalui jaringan serat optik, nirkabel
dan kabel; layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal Internet; layanan telekomunikasi disediakan melalui
platform dan portal di Internet dan media lainnya; layanan telekomunikasi jaringan digital; layanan telekomunikasi melalui radio
elektronik dan nirkabel; layanan telekomunikasi multi-media; layanan telekomunikasi penerbangan; layanan telekomunikasi
telepon yang disediakan melalui kartu panggilan telepon prabayar; layanan telekomunikasi untuk menyediakan akses multipengguna ke jaringan komputer global; layanan telekomunikasi untuk tujuan e-commerce; layanan telekomunikasi yang
berkaitan dengan telepon, yaitu,
streaming konten audio dan visual; layanan telekomunikasi yang menyediakan akses ke informasi tentang produk keuangan,
informasi, layanan dan transaksi keuangan; layanan telekomunikasi, yaitu menyediakan akses Internet melalui jaringan
broadband optik atau nirkabel; layanan telekomunikasi, yaitu transmisi data,
pesan, obrolan, grafik, gambar, audio, foto,
video, dan informasi elektronik, atau transmisi
iklan dan media komunikasi periklanan melalui
komputer dan jaringan komunikasi; layanan telekomunikasi, yaitu, mengalihkan panggilan, pesan sms, dan pemberitahuan
push ke operator kendaraan bermotor pihak ketiga lokal di sekitar penelepon menggunakan ponsel; layanan telekomunikasi,
yaitu, mengalihkan panggilan, pesan sms, dan pemberitahuan push ke operator kendaraan bermotor pihak ketiga lokal di
sekitar penelepon menggunakan ponsel telekomunikasi; layanan telekomunikasi, yaitu, transmisi suara, data, grafik, suara dan
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video melalui jaringan broadband atau nirkabel; layanan telepon; layanan telepon internasional; layanan telepon internet;
layanan telepon komputer; layanan telepon seluler nirkabel; layanan telepon terkomputerisasi; layanan telex; layanan
transmisi data bit-rate tinggi untuk operator jaringan telekomunikasi; layanan transmisi suara, audio, gambar dan data visual
melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi nirkabel, Internet, jaringan layanan informasi dan jaringan data; layanan
transmisi yang dilakukan oleh operator jaringan telekomunikasi dengan menggunakan transmisi data tingkat tinggi; memberi
pengguna pihak ketiga akses ke infrastruktur telekomunikasi; memberikan informasi siaran televisi melalui situs web;
memberikan informasi tentang siaran radio; memberikan informasi tentang siaran televisi; memberikan informasi tentang
siaran televisi kabel; memberikan informasi tentang siaran televisi, siaran televisi kabel dan siaran radio; menyediakan akses
dalam bentuk menyediakan jasa konektivitas telekomunikasi ke perangkat elektronik untuk mentransfer gambar, pesan, audio,
visual, audiovisual dan karya multimedia di antara perangkat bergerak, perangkat pintar, perangkat elektronik portabel,
perangkat digital portabel, tablet, komputer, TV, penerima TV, dan set top box; menyediakan akses ke folder pusat data atau
file yang disimpan secara elektronik yang digunakan untuk konsultasi jarak jauh, dan menyediakan layanan transmisi sinyal
untuk e-commerce melalui sistem telekomunikasi dan sistem komunikasi data; menyediakan akses ke jaringan
telekomunikasi; menyediakan akses ke saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping; menyediakan akses ke toko
elektronik [telekomunikasi]; menyediakan akses online dan telekomunikasi untuk interaksi antar pengguna perangkat
komunikasi seluler; menyediakan informasi dalam bidang telekomunikasi; menyediakan informasi tentang telekomunikasi dan
komunikasi data; menyediakan koneksi telekomunikasi elektronik; menyediakan koneksi telekomunikasi ke Internet atau
database; menyediakan koneksi telekomunikasi ke Internet di lingkungan kafe; menyediakan koneksi telekomunikasi ke basis
data; menyediakan koneksi telekomunikasi ke internet atau database komputer; menyediakan koneksi telekomunikasi ke
internet dan basis data; menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global; menyediakan layanan
telekomunikasi jarak jauh; menyediakan layanan telekomunikasi untuk platform e-commerce di Internet dan media elektronik
lainnya; menyediakan papan buletin interaktif online [layanan telekomunikasi]; menyediakan saluran telekomunikasi untuk
layanan teleshopping; menyediakan sambungan telekomunikasi dari kendaraan bermotor ke stasiun pusat; menyediakan
telekomunikasi nirkabel melalui jaringan komunikasi elektronik; menyiarkan siaran televisi melalui jaringan komunikasi global,
Internet dan jaringan nirkabel; netcasting [siaran melalui jaringan komputer global]; pengiriman berita; pengiriman berita
melalui facsimile; pengiriman item berita ke organisasi pelaporan berita; pengiriman musik digital melalui telekomunikasi;
pengiriman pesan dan gambar antara perangkat telekomunikasi seluler; pengiriman pesan dan gambar dengan komputer;
pengiriman pesan melalui telefacsimile; pengiriman pesan melalui telegram; pengiriman pesan melalui telepon dan faksimili;
pengiriman pesan singkat [SMS] antara perangkat telekomunikasi seluler; pengiriman telegram; pengoperasian peralatan
telekomunikasi; penyedia informasi mengenai telekomunikasi; penyediaan akses ke jaringan telekomunikasi dan internet;
penyediaan akses telekomunikasi ke film dan program televisi yang disediakan melalui layanan video-on-demand; penyediaan
akses telekomunikasi ke konten audio yang disediakan melalui Internet; penyediaan akses telekomunikasi ke konten video
dan audio; penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan audio yang disediakan melalui layanan video-on-demand
on-line; penyediaan akses telekomunikasi ke konten video yang disediakan melalui Internet; penyediaan akses telekomunikasi
ke program televisi yang disediakan melalui layanan berdasarkan permintaan; penyediaan koneksi telekomunikasi ke Internet;
penyediaan koneksi telekomunikasi ke jaringan atau database komunikasi global; penyediaan koneksi telekomunikasi ke
jaringan komunikasi elektronik, untuk transmisi atau penerimaan konten audio, video atau multimedia; penyediaan koneksi
telekomunikasi melalui terminal komputer; penyediaan koneksi telekomunikasi untuk hotline telepon dan pusat panggilan;
penyediaan koneksi telekomunikasi untuk saluran obrolan telepon; penyewaan alat dan instalasi telekomunikasi; penyewaan
alat dan peralatan telekomunikasi, penyewaan alat dan peralatan komunikasi; penyewaan fasilitas telekomunikasi; penyewaan
modem; penyewaan peralatan siaran radio; penyewaan peralatan siaran televisi; penyewaan peralatan telekomunikasi;
penyewaan peralatan telekomunikasi, termasuk telepon dan alat faksimili; penyewaan perangkat dan peralatan telekomunikasi
yang memungkinkan koneksi ke jaringan; penyewaan saluran telekomunikasi; pertukaran data elektronik yang disimpan dalam
basis data yang dapat diakses melalui jaringan telekomunikasi; pertukaran elektronik dari data yang disimpan dalam basis
data melalui jaringan telekomunikasi; pertukaran elektronik suara, data, audio, video, teks dan grafik yang dapat diakses
melalui jaringan komputer dan telekomunikasi; pos elektronik; saluran telekomunikasi untuk pembayaran elektronik
pembayaran mobile; saluran telekomunikasi untuk transaksi kartu kredit dan debit dan kartu pembayaran; saluran
telekomunikasi untuk transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan vendor; siaran audio; siaran audio
dari kata yang diucapkan, musik, konser dan program radio; siaran audio digital; siaran audio melalui Internet; siaran audio,
video dan multimedia melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; siaran kabel program radio dan televisi; siaran musik;
siaran program radio; siaran program radio dan televisi; siaran program radio dan televisi dengan satelit; siaran program radio
dan televisi melalui jaringan kabel atau nirkabel; siaran program televisi; siaran program televisi bayar per tayang; siaran
program televisi kabel; siaran program televisi melalui Internet; siaran program televisi menggunakan layanan televisi video
sesuai permintaan dan bayar per tayang; siaran program televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan multimedia
lainnya; siaran radio; siaran radio dan televisi; siaran radio internet; siaran radio kabel; siaran televisi; siaran televisi
berlangganan; siaran televisi kabel; siaran televisi satelit; siaran video; streaming content audio visual dan multimedia melalui
internet dan jaringan telekomunikasi lainnya; telekomunikasi; telekomunikasi informasi (termasuk halaman web);
telekomunikasi informasi (termasuk halaman web), program komputer dan data lainnya; telekomunikasi interaktif;
telekomunikasi melalui jaringan peer-to-peer; telekomunikasi radio; telekomunikasi, selain penyiaran; telekomunikasi, yaitu
streaming
konten audio dan visual di Internet; transfer data dengan telekomunikasi; transfer data digital melalui telekomunikasi; transfer
data digital otomatis menggunakan saluran telekomunikasi; transfer data melalui telekomunikasi, suara, gambar dan transmisi
sinyal data; transmisi berita; transmisi berita dan informasi terkini; transmisi dan penerimaan informasi basis data melalui
jaringan telekomunikasi; transmisi data dan layanan penerimaan melalui sarana telekomunikasi; transmisi data dan layanan
telekomunikasi; transmisi data melalui jaringan telekomunikasi; transmisi gambar antara perangkat telekomunikasi seluler;
transmisi gambar secara elektronik; transmisi informasi basis data melalui jaringan telekomunikasi; transmisi informasi melalui
jaringan telekomunikasi optik; transmisi informasi melalui telepon; transmisi informasi pasar saham melalui media
telekomunikasi; transmisi pesan dan gambar melalui jaringan komputer; transmisi siaran audio dan video digital melalui
jaringan komputer global; transmisi sinyal suara, gambar dan data; transmisi suara dan gambar antara perangkat
telekomunikasi seluler; transmisi telegram; transmisi telex===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071008
: 19/10/2021 15:15:28
:
: PT. SURABAYA TOP

540 Etiket

: Kampung Sempur, RT/RW : 012/003, Kel. Kadu, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang,
Banten
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BULLDOZER SPEED RACING+ Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, biru, merah, putih, hijau, jingga, kuning
: 30
: ===Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Kerupuk jagung; Kerupuk udang aneka rasa;
Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; makanan ringan berbahan dasar
beras; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbasis
jagung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071009
: 19/10/2021 15:16:07
:
: Liu Rongtong

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Victoria Hills 1 No. 78 Golf Lake, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng,
Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Fendrik Adibuana Patria S.H.
: Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, kuning, merah
: 24
: ===Alas penutup kasur; Handuk dari tekstil digunakan untuk pembersihan; Sarung bantal; Sarung bantal sofa; Selimut tempat
tidur; Taplak meja; alas tidur sekali pakai dari tekstil; brokat; gorden; handuk anak-anak; handuk dapur dari tekstil; handuk dari
tekstil; handuk golf; handuk katun; handuk mandi; handuk mandi besar; handuk microfiber; handuk muka dari tekstil; handuk
pantai; handuk tangan dari tekstil; handuk terry; handuk untuk pencuci piring; handuk wafel; kain denim; kain flanel; kain kaca
[handuk]; kain katun; kain rajutan; kain sutera; kain*; kanvas untuk bordir; kanvas untuk permadani; kelambu tempat tidur;
penutup kasur; penutup sofa; selimut bayi; selimut dari tekstil; set sprei; sprei; tenugui [handuk katun Jepang]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071011
: 19/10/2021 15:16:30
:
: PT MULTIBINA TEKNIKA UTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BHAYANGKARA, RUKO CRYSTAL LANE NO. 9, Kota Tangerang Selatan,
Banten, 15325
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SWARAMAS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU MUDA, BIRU TUA
: 1
: ===pupuk; pupuk untuk penggunaan pertanian===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071014
: 19/10/2021 15:19:47
:
: PT. HYPEFAST KARYA NUSANTARA, ANDRE ARISAPUTRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Kantor Persatuan Insinyur Indonesia, Lantai 2, Jl. Halimun Raya No. 39,
Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Radityo Herlambang S.H.,
: Jl. Cilenggang Raya Ruko No. 3, BSD City, Serpong Kota Tangerang Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LETTER IN PINE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih; coklat; hijau; merah; orange
: 28
: ===Balok start (balok untuk garis start); Kendaraan model untuk anak-anak; Kostum menjadi mainan anak-anak; Mainan,
permainan dan alatnya; patung tokoh jagoan; mesin permainan otomatis dan yang dioperasikan dengan koin; balon; bola
basket; bola pantai; boneka yang berisi kacang dikeringkan atau yang sejenis; permainan yang menggunakan papan;
permainan kartu; kosmetik mainan anak-anak; ornamen pohon Natal kecuali barang kembang gula atau iluminasi; konfeti;
boneka; pakaian boneka; perabotan boneka; layang-layang; ponsel untuk anak-anak; bola karet berwarna untuk bermain;
mainan yang terbuat dari kain dan kapas; boneka yang digerakkan dengan tali atau tangan di dalamnya; puzzle; sepatu roda;
papan luncur; mainan patung tokoh jagoan dan aksesoris patung tokoh jagoan; kendaraan mainan; perangkat bermain
kendaraan mainan; skuter mainan; dan mainan otomatis yang digerakkan oleh motor jarum jam, semua barang di atas untuk
anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Permainan pesta
untuk dewasa dan anak-anak; Permainan yang menggunakan papan; permainan kartu; rumah melambung yang
dipompa/dapat digembungkan; permainan dalam ruangan; rumah bermain; tenda mainan; mainan patung; set perangkat
mainan patung; pakaian untuk mainan patung; skuter mainan; kendaraan mainan; topi pesta dari kertas, semua barang di atas
untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; alat bantu
renang tiup untuk anak-anak; alat pemukul untuk anak-anak; ayunan bayi untuk taman bermain; balok konstruksi (mainan);
beberapa tabel aktivitas anak-anak [mainan]; bola untuk anak-anak; boneka matryoshka [boneka kayu bersarang Rusia];
koma [potongan kayu untuk game shogi]; kosmetik bermain anak-anak dari plastik; kuda kayu (artikel olahraga); mainan
aktivitas ganda untuk anak-anak; mainan anak-anak dengan beberapa aktifitas; mainan balok bantal; mainan genggam untuk
anak-anak; mainan kayu; mainan susun kayu; mainan tenda dan mainan balok-balok anak-anak; mainan untuk anak-anak;
menyeimbangkan balok untuk senam; mesin game edukasi elektronik untuk anak-anak; papan seluncuran taman bermain;
pedang kayu untuk kendo; pembatas balok (mainan); peralatan bermain di luar ruangan untuk anak-anak; permainan kartu;
piringan udara, permainan ruang tamu, model diecast, mainan penyusun balok gedung, kotak mainan, tiket lotere, cakram
terbang, menyusun potongan gambar, mainan anjing, mainan kucing; ponsel untuk anak-anak; raket pelota dari kayu; rumah
mainan anak-anak; sepatu roda untuk anak-anak; sepeda roda tiga untuk anak-anak untuk digunakan sebagai mainan; simpai
untuk anak-anak; tongkat pemukul golf untuk anak-anak; wahana taman hiburan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D222021071015
: 19/10/2021 15:19:57
:
: AISYAH ZALDIN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DSN MOJOSULUR RT/RW: 03/03 MOJOSULUR, MOJOSARI, MOJOKERTO,
JAWA TIMUR, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 61382
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LAYZA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KREM, KUNING, COKLAT, HITAM
: 3
: ===Serum kecantikan (kosmetik); bedak wajah kosmetik; kosmetik; kosmetik penyegar kulit; krim anti-kerut untuk keperluan
kosmetik; krim dan lotion kosmetik; krim kosmetik; lipstik; lotion wajah kosmetik; sabun kosmetik; sabun krim tubuh; serum
kecantikan; serum wajah; toner wajah kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071015
: 19/10/2021 15:19:57
:
: Diamond Quest Limited

Alamat Pemohon

: OMC Chambers, P.O Box 3152 Road Town, Tortola British Virgin Islands.

740

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Chamelia Sari S.E., S.H., M.H., LL.M.
: PRAWIRANEGARA International Patent & Trademark Law Office, Pusat Perkantoran
Pulomas Blok XI Kav. 3, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur 13260

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Hunn
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih.
: 34
: ===Barang-barang keperluan perokok; Barang-barang perokok untuk rokok elektronik; Batang tembakau; Larutan cair untuk
digunakan dalam rokok elektronik; Penguap untuk keperluan merokok; Perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk
memanaskan rokok atau tembakau untuk melepaskan aerosol yang mengandung nikotin untuk inhalasi; Perangkat untuk
memadamkan rokok yang dipanaskan atau batang tembakau yang dipanaskan; Perasa, selain minyak atsiri, untuk tembakau;
Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik.; Pipa rokok; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran
tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Tembakau mentah atau yang sudah diolah; alat penguap oral untuk
perokok; asbak untuk perokok; cerutu; cerutu-cerutu kecil; filter rokok; filter untuk rokok; kertas rokok; korek api; kotak rokok,
bukan dari logam mulia; kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang; mesin saku untuk menggulung rokok; pemantik
rokok; pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; peralatan kantong untuk menggulung rokok; perangkat elektronik
untuk inhalasi aerosol yang mengandung nikotin; perangkat merokok elektronik; perangkat penguap oral untuk perokok,
produk-produk tembakau dan pengganti tembakau; produk tembakau untuk tujuan dipanaskan; produk-produk tembakau;
rokok; rokok elektronik; rokok yang mengandung pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; rokok-rokok elektronik
sebagai pengganti rokok-rokok tradisional; tabung rokok; tembakau kunyah; tembakau pipa; tembakau untuk dihirup;
tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri; wadah tembakau===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071016
: 19/10/2021 15:23:04
:
: yulia sari handayani

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl. subur RT10 RW05 no.40 kel. pondok pinang kec. kebayoran lama, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: h'zhazu
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 29
: ===Makanan olahan dengan protein tambahan terutama terdiri dari daging, ikan, binatang buruan unggas, buah-buahan,
sayuran, telur atau produk susu; Minuman buah atau sayuran terdiri terutama dari produk susu; Minuman-minuman susu
beraneka rasa; minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu kacang; susu; susu dan minuman susu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071017
: 19/10/2021 15:23:20
:
: Asep sobar

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln. Cibaduyut Gg Ibu Ipong RT.005 RW.002 kel. Cibaduyut Wetan , Kota Bandung,
Jawa Barat
: Hengky Solihin MZ S.H
: Jalan Inhoftank No. 21 RT. 02/02 Pelindung Hewan, Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Caribluss
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 25
:
===Busana Muslim; Celana jeans; Jaket Jeans; Pakaian Pria Jeans; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian wanita jeans;
Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan
panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby,
sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),

740

Halaman 409 dari 1251

jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari
kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana
pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju
tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini,
tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Rok Jeans;
bagian atas sepatu; baju busana muslim; celana jeans untuk anak; jaket [pakaian bisnis]; jaket lengan panjang; jaket panjang;
jeans biru; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian
dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan,
jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater,
celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga
(track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; sandal jepit [alas kaki]; sandal kulit; sandal
lipat; sandal pakai; sepatu; sepatu Latihan; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu bayi rajutan; sepatu bersepeda;
sepatu bot *; sepatu bot militer; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk
pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bowling; sepatu
formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak
untuk stoking; sepatu handball; sepatu kanvas; sepatu kerja; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu olahraga; sepatu santai;
sepatu tahan air; sepatu tenis; sol untuk sepatu; tas khusus diadaptasi untuk sepatu golf; tas sepatu kriket===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071018
: 19/10/2021 15:25:39
:
: PT. PENTA AGROCHEM MULIA

540 Etiket

: Ruko Permata Regency Blok D No. 37, Jalan Haji Kelik RT 001 RW 006 Kelurahan
Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta.
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11630
: Muhammad Kenang Maulana S.Pd
: PATENDO, Satrio Tower Level 16, Jl. Prof DR. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RUMOS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, HIJAU
: 1
: ===Pupuk organik hayati cair; pupuk; pupuk hayati; pupuk organik; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk tanaman
rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071019
: 19/10/2021 15:26:30
:
: PT. SURABAYA TOP

540 Etiket

: Kampung Sempur, RT/RW : 012/003, Kel. Kadu, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang,
Banten
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hitam, putih, ungu, merah, putih, kuning, jingga
: 30
: ===Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Kerupuk jagung; Kerupuk udang aneka rasa;
Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; makanan ringan berbahan dasar
beras; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbasis
jagung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071020
: 19/10/2021 15:27:01
:
: PT. Sarana Agro Tekindo

Alamat Pemohon

: JL. Kudus Dawe, Desa Hadipolo RT 005 RW 003, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah,

540 Etiket

Halaman 410 dari 1251

59382
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SAEKI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Hijau
: 7
: ===mesin pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D322021071021
: 19/10/2021 15:27:21
:
: IRMAWATI MARTONO, S.Pd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.YOS SUDARSO KOMP PERTOKOAN KODIM 1418 KEL.BINANGA, Kabupaten
Mamuju, Sulawesi Barat, 91511
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Brosa
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange; putih.
: 30
: ===Brownies Coklat; Kue Lapis Sagu; brownies; sagu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D082021071021
: 19/10/2021 15:27:21
:
: MOCHAMAD FAUZAN FIRDAUS

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL SUKAASIH ATAS IV NO.II/312 A; RT/RW:04/06; KEL: SINDANG JAYA; KEC:
MANDALAJATI KOTA BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DREXMOR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM;PUTIH
: 25
: ===Ikat pinggang; Masker wajah (pakaian); Topi kupluk; celana boxer; celana dalam; celana panjang; celana pendek; jaket
[pakaian]; kaos; kaos grafis; kaos polo; kaos singlet; kaos t shirt; kaus kaki; kemeja; legging [celana panjang]; rok; sandal jepit
[alas kaki]; sandal pantai; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sepatu; sepatu bot *; sepatu datar; sepatu formal; sepatu
gunung; sepatu karet; sepatu kulit; sepatu olahraga; sepatu sandal; sepatu santai; syal leher [muffler]; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021071021
: 19/10/2021 15:27:21
:
: SISWANDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TPI II BLOK L.I NO.6, RT.011 RW.014, KEL. PEJAGALAN, KEC.
PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata
: KSSK

540 Etiket

Halaman 411 dari 1251

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 6
: ===Baja Profil; Baja Profil H; Baja Profil I; Baja Profil L; Baja Profil U; Baja Profil WF; Baja Tulangan; Baja Tulangan Polos;
Baja Tulangan Ulir; Baja Tulangan dalam Bentuk Gulungan; Besi landasan; Besi landasan (dapat dipindah-pindahkan);
Campuran logam biasa; Gerendel dari logam; Jangkar-jangkar *; Kabel dan Kawat Logam (Bukan untuk Listrik); Kotak
penyimpan uang; Kotak untuk alat-alat dari logam (kosong); Logam biasa, kasar atau setengah dikerjakan; Mur mata; Paku;
Paku [brad] dari logam; Paku beton; Paku tapal kuda; Pelat las (rel kereta api); Pelindung rel dari logam untuk rel kereta api;
Peti untuk alat-alat dari logam (kosong); Pipa kotak baja; Pipa kotak pembentuk rangka plafond terbuat dari logam; Pipa-pipa
dari logam; Produk Baja Lembaran; Produk Baja Tulangan Beton; Profil u baja ringan; Profil z baja ringan; Rantai dari logam
*); Rel dari logam; Sekerup genggam dari logam; Sekrup baja ringan; Sekrup gypsum; Tanduk besi landasan; bahan
bangunan dari logam; bahan-bahan bangunan dari logam; baja profil; baut logam; baut, flat; bijih besi; bijih logam; bijih
tembaga; engsel; engsel dari logam; engsel dari logam untuk kamar mandi; engsel dari logam untuk pintu dan jendela; engsel
lantai logam; kawat dari logam biasa; kawat kabel logam; kotak dari logam biasa; kotak hias logam; kotak surat logam;
lembaran baja; mur logam; pagar besi untuk rel kereta api; pagar kawat logam; peti logam; pipa logam; rantai baja; rel baja;
sekrup logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071022
: 19/10/2021 15:30:20
:
: Perkumpulan Ahli Tata Rias Semipermanen Indonesia

540 Etiket

: Wijaya Grand Centre Blok H No. 9 Lantai 4B, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12160
:
:

: Merek Kata dan Lukisan
: PERTASPI (PERKUMPULAN AHLI TATA RIAS SEMIPERMANEN INDONESIA)
: Tidak Ada Terjemahan
: Ada 2 garis melengkung pada ’S’ dalam PERTASPI. Yang melambangkan kehati-hatian dan keselarasan dalam menjalankan
praktek. Warna Cyan & Magenta ini melambangkan kesatuan dan harmoni yang cantik & indah.
: 41
: ===layanan instruksi dan pelatihan; melakukan acara pendidikan; melakukan kursus pendidikan; mengatur kursus pelatihan;
mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur seminar pelatihan;
penyelenggaraan seminar pendidikan; persiapan kursus dan ujian pendidikan===
: DID2021071023
: 19/10/2021 15:31:37
:
: ESTI ELIZBETH TITINGGULURI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: ASPOL PATUK NG I/588 RT 29 RW 06 NGAMPILAN NGAMPILAN, Kota
Yogyakarta, DI Yogyakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TITING CAKERY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, MERAH MUDA
: 30
: ===Bakpia Kukus (Kue tradisional); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Getuk (Kue); Kue; Kue Akar Kelapa; Kue Apang; Kue
Apang Colo; Kue Ape; Kue Bagea; Kue Bangket; Kue Baruasa; Kue Biji Ketapang; Kue Bingka Kentang; Kue Bugis Betawi;
Kue Caraisi; Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue Ciput; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Combro; Kue Cubit; Kue Cucur; Kue
Dadar Gulung; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange; Kue Dongkal; Kue Gagatas; Kue Gegicak; Kue Gemblong; Kue Gulung; Kue
Jejongkong; Kue Karawo; Kue Kelen; Kue Kembang Goyang; Kue Klepon; Kue Kui Kui; Kue Kuping Gajah; Kue Lampu
Lampu; Kue Lapis Legit; Kue Lapis Sagu; Kue Leker; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing; Kue Lontar; Kue Lumpang; Kue Lupis;
Kue Mangkok; Kue Onde; Kue Ongol-Ongol; Kue Paso; Kue Pepe; Kue Pia Saronde; Kue Pinende; Kue Popolulu; Kue Putu;
Kue Putu Mayang; Kue Rangi; Kue Sabongi; Kue Sari Penganten; Kue Satu; Kue Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue
Strawberry; Kue Talam; Kue bika ambon; Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue mentega Denmark; Kue nanas; Kue
pangsit Cina; Kue pukis; Kue spiku; Kue tradisional; Kue-kue; Kue-kue Denmark; Lemper; Lemper Daging; Pepe (Kue Manis);
Roti kue-kue semprit; Roti, kue pastry dan gula-gula; Sagon (Kue); Yangko (kue moci); adonan kue; adonan kue beku; aremarem; cakwe/cakue; flapjacks [kue wajan]; isi berbahan dasar custard untuk kue dan pai; kue almond; kue basah; kue bebas
gluten; kue buah; kue bulan; kue cokelat; kue custard; kue es; kue filo; kue geplak; kue jahe; kue kastangel; kue keju; kue
kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering kastengel; kue nastar; kue pai; kue pang-pang; kue pastry; kue

740
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potong; kue pretzel; kue proll; kue putri salju; kue semprit; kue sereal; kue sus; kue tar ceri; kue tar cokelat; kue tar krim; kue
tart; kue, biskuit, kue kering; kukis (kue kering); lemper ayam; sopapillas [kue kering goreng]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071024
: 19/10/2021 15:32:26
:
: PT. HANAMPI SEJAHTERA KAHURIPAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Beta Maspion Blok I, Kawasan Industri Maspion, Jl. Manyar KM. 25 Desa Manyar
Sidomukti Gresik 61151, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61151
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HAROCKPHATE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 1
: ===Pupuk untuk keperluan pertanian; pupuk anorganik; pupuk organik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071025
: 19/10/2021 15:33:02
:
: yuliani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl. masjid darusasalam RT03 RW015 no.6 kel. kedaung kec. pamulang, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15431
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: jolly craft
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau tua, hijau muda dan jingga
: 21
: ===keranjang belanja anyaman untuk keperluan rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071026
: 19/10/2021 15:34:24
:
: DPM Tech Co., Ltd.

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: 51, Cheomdangieop 4-ro, Sandong-eup, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of
Korea
: Raden Prista Devina S.H.,
: PT Mirandah Asia Indonesia Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78 Setia Budi Kota Jakarta Selatan Dki Jakarta 112910

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KIARY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 9
: ===Bingkai kacamata; Kacamata 3D; bantalan hidung sunglass; kacamata; kacamata dan lensa pelindung dan pengaman;
kacamata olahraga; kacamata pelindung dari sinar matahari; kacamata selam; kacamata untuk membaca; kacamata untuk
olahraga; kasing untuk kacamata hitam dan kacamata pelindung; lensa kacamata setengah jadi; lensa kontak; lensa untuk
kacamata hitam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071027
: 19/10/2021 15:35:11
:
: Liu Rongtong

540 Etiket

Halaman 413 dari 1251

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Victoria Hills 1 No. 78 Golf Lake, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng,
Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Fendrik Adibuana Patria S.H.
: Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning, jingga,
: 21
: ===Botol kaca (wadah); Botol termos untuk air dingin; Mug keramik; tempat bumbu, untuk penggunaan rumah tangga; sisir;
cangkir; wadah minum terbuat dari gelas dan plastik; sikat gigi listrik dan non-listrik; kotak makan siang; piring; wadah sikat
gigi; spons mandi; toilet kecil untuk anak-anak, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau
berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Parutan (alat rumah tangga); Serit (Sisir Rambut); alat pengepel;
bak mandi bayi; baki untuk keperluan rumah tangga; baskom [wadah]; botol; cetakan [peralatan dapur]; cetakan es batu;
cetakan kue; cetakan puding; dispenser sabun otomatis; dispenser untuk losion, sampo, kondisioner dan sabun mandi; ember
kamar mandi; ember pel; ember plastik; gantungan baju pengeringan; gelas kertas atau plastik; kain pembersih [lap];
keranjang belanja untuk keperluan rumah tangga; keranjang cucian; keranjang cucian untuk keperluan rumah tangga;
keranjang kawat untuk memanggang; keranjang untuk keperluan rumah tangga; loyang kue; loyang untuk memanggang;
mangkok kertas untuk memanggang; mangkuk [baskom]; mangkuk keramik; nampan makan; panci penggorengan; panci
untuk digunakan dengan kompor induksi; panci wajan; papan cuci; papan kue; pembuka botol, listrik; pemecah kacang;
pemeras jus; pemisah kuning telur; pemotong fondant; penggaruk punggung; penggosok panci; penggulung sushi; peralatan
dan wadah untuk keperluan rumah tangga dan dapur; peralatan makan, selain pisau, garpu, dan sendok; peralatan oven; rak
bumbu; rel handuk; sabut gosok; sapu; sikat botol; spatula untuk penggunaan dapur; sumpit; talenan untuk dapur; teko; teko
non-listrik; tempat sabun; termos minum; tudung saji; whisks, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071028
: 19/10/2021 15:39:43
:
: PT. SURABAYA TOP

540 Etiket

: Kampung Sempur, RT/RW : 012/003, Kel. Kadu, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang,
Banten
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hitam, putih, ungu, merah, kuning, jingga
: 30
: ===Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Kerupuk jagung; Kerupuk udang aneka rasa;
Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; makanan ringan berbahan dasar
beras; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbasis
jagung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071029
: 19/10/2021 15:41:14
:
: PT. BOGAMULIA NAGADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Tempo Scan Tower
Jl. HR. Rasuna Said Kavling 3-4
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: vitonal Bunda Ferosta Genio + Lukisan
: vitonal Bunda Ferosta Genio + Lukisan : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Merah muda, Kuning keemasan, Ungu, Merah dan Coklat.
: 5

740

540 Etiket

Halaman 414 dari 1251

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Bubur cair, bubur dan susu dalam bentuk cair atau bubuk untuk bayi; Jamu; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan nutrisi
khusus; Sereal untuk bayi; Suplement; Susu diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Susu untuk bayi dan jabang bayi;
Yogurt untuk bayi; Zat pantangan/diet berbahan dasar kedelai dan/atau berbahan dasar beras, untuk penggunaan medis
dan/atau sebagai makanan untuk bayi; bubuk pengganti makanan bergizi; gula susu [suplemen gizi]; hasil-hasil farmasi;
makanan untuk bayi; minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman untuk bayi; minyak hati ikan
kod; pengganti makanan gizi; sereal beras bayi; sereal gandum bayi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen makanan untuk bayi;
susu bubuk dan produk susu bubuk untuk bayi, anak-anak dan orang tua; susu bubuk untuk bayi; susu bubuk untuk keperluan
nutrisi bagi bayi; susu formula bayi; susu formula bayi dan makanan untuk bayi; susu formula bebas laktosa; susu formula
untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang sudah ditentukan sebelumnya; susu formula yang disimulasikan
dalam bentuk cair dan bubuk untuk bayi; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, sereal, gandum, kacangkacangan, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan untuk bayi dan anak baru lahir; tepung lakteal untuk bayi;
vitamin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071030
: 19/10/2021 15:41:25
:
: SISWANDI

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TPI II BLOK L.I NO.6, RT.011 RW.014, KEL. PEJAGALAN, KEC.
PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KSSI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 6
: ===Baja Profil; Baja Profil H; Baja Profil I; Baja Profil L; Baja Profil U; Baja Profil WF; Baja Tulangan; Baja Tulangan Polos;
Baja Tulangan Ulir; Baja Tulangan dalam Bentuk Gulungan; Besi landasan; Besi landasan (dapat dipindah-pindahkan);
Campuran logam biasa; Gerendel dari logam; Jangkar-jangkar *; Kabel dan Kawat Logam (Bukan untuk Listrik); Kotak
penyimpan uang; Kotak untuk alat-alat dari logam (kosong); Logam biasa, kasar atau setengah dikerjakan; Mur mata; Paku;
Paku [brad] dari logam; Paku beton; Paku tapal kuda; Pelat las (rel kereta api); Pelindung rel dari logam untuk rel kereta api;
Peti untuk alat-alat dari logam (kosong); Pipa kotak baja; Pipa kotak pembentuk rangka plafond terbuat dari logam; Pipa-pipa
dari logam; Produk Baja Lembaran; Produk Baja Tulangan Beton; Profil u baja ringan; Profil z baja ringan; Rantai dari logam
*); Rel dari logam; Sekerup genggam dari logam; Sekrup baja ringan; Sekrup gypsum; Tanduk besi landasan; bahan
bangunan dari logam; bahan-bahan bangunan dari logam; baja profil; baut logam; baut, flat; bijih besi; bijih logam; bijih
tembaga; engsel; engsel dari logam; engsel dari logam untuk kamar mandi; engsel dari logam untuk pintu dan jendela; engsel
lantai logam; kawat dari logam biasa; kawat kabel logam; kotak dari logam biasa; kotak hias logam; kotak surat logam;
lembaran baja; mur logam; pagar besi untuk rel kereta api; pagar kawat logam; peti logam; pipa logam; rantai baja; rel baja;
sekrup logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071031
: 19/10/2021 15:42:25
:
: PT Forisa Nusapersada

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Pegangsaan Dua No. 12, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AGARIA EKONOMI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan berwarna hitam
: 29
: ===Buah-buahan dalam kaleng; Jeli; Sediaan buah-buahan; agar-agar*; jeli buah; jeli siap saji; jeli untuk makanan; jeli, selai;
jeli, selai, saus buah-buahan; makanan ringan berbahan dasar buah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071032
: 19/10/2021 15:43:21
:
: ANDREAS SUYANTO

Alamat Pemohon

: Jl. Kopi II Blok S No.19-1737, Komp. Pusri Sako, RT.035 RW.014, Sako, Kota

740

540 Etiket

Halaman 415 dari 1251

Palembang, Sumatera Selatan
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning Emas
: 16
: ===Adhesive aluminium foil untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Bahan pembungkus; Bahan perekat untuk
keperluan tulis menulis atau rumah tangga; Foil, bukan logam untuk pengemasan makanan; Kantong penyimpanan makanan
dari plastik untuk keperluan rumah tangga; Kantong plastik HD; Kantong plastik klip; Kantong plastik opp; Kertas Berlapis
plastik untuk pembungkus makanan; Kotak dari kardus atau kertas; Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk
membuat kemasan, wadah dan boks; Mika plastik untuk membungkus makanan; Perekat [perlengkapan kantor]; Perekat busa
ganda; Plastik seal cup; Selotip timbal ganda; Tabel hitungan; alat tulis menulis; bahan pengemasan dan pembungkus yang
terbuat dari karton, kertas dan plastik; bantalan stempel; binder; buku kwitansi; dispenser pita perekat untuk keperluan alat
tulis atau rumah tangga; kantong belanja dari kertas; kantong belanja dari plastik; kantong kado dari kertas atau plastik;
kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk pembungkus; kantong
sampah plastik; kertas kraft; kertas pembungkus; kertas pembungkus makanan; klip kertas; klip pengikat; klip untuk kantor;
kotak file untuk penyimpanan catatan bisnis dan pribadi; kotak kue dari kardus; kotak kue dari karton; kotak untuk dokumen;
lem kertas; map; pena marker; pencopot kawat jepretan; pengikat untuk penggunaan kantor; pensil mekanik; perekat [lem]
untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; perekat lapisan tipis untuk kemasan; perekat untuk alat tulis menulis; perekat
untuk keperluan rumah tangga; pita perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; plastik tipis lembaran untuk
pelindung makanan (wrapping); pulpen; rak file dokumen; stapler; staples untuk kantor; staples untuk kertas; surat jalan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071033
: 19/10/2021 15:45:59
:
: NADEA FELISAN ARROISI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SOGA 64-A, RT. 38/RW. 12, TAHUNAN, UMBULHARJO, Kota Yogyakarta, DI
Yogyakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ARROISI JEWELRY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: EMAS
: 40
: ===pengecoran perhiasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071034
: 19/10/2021 15:46:55
:
: LIM FAJAR BASTARI, CALVIN

540 Etiket

540 Etiket

: KOMP. ALAM KANAYAKAN NO. 15, RT.006/RW.004, KEL. CIGADUNG, KEC.
CIBEUNYING KALER, Kota Bandung, Jawa Barat
: Kelvin Wibawa S.H.,
: Pondok Hijau Golf, Cluster Emerald, Jalan Emerald Selatan 2 No. 26, Gading
Serpong, Tangerang 15810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KANDA FABRICS + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 24
: ===bahan tekstil; kain cetak; kain flanel; kain katun; kain linen; kain sintetis; kain sutra untuk pola pencetakan; kain tekstil
untuk pembuatan pakaian; kain tenun; kain untuk pakaian; kain wol; kain*; sutra [kain]; tekstil===

Halaman 416 dari 1251

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071035
: 19/10/2021 15:47:24
:
: PT. BOGAMULIA NAGADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Tempo Scan Tower
Jl. HR. Rasuna Said Kavling 3-4
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: vitonal Bunda Ferosta Genio + Lukisan
: vitonal Bunda Ferosta Genio + Lukisan : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah muda, Kuning keemasan, Ungu, Merah dan Coklat.
: 29
: ===Minuman bakteri asam laktat; Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu; Minuman berbahan
dasar susu; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Olesan
berbahan dasar susu; Susu UHT; Susu dan produk susu; Susu kacang kedelai; Susu kocok; Yoghurt; bahan pengganti susu;
chia milk [bahan pengganti susu]; kacang kedelai, diolah; kephir [minuman susu]; krim [produk susu]; kumys [minuman susu];
minuman asam laktat; minuman berbahan dasar yogurt; minuman berdasarkan pengganti susu fermentasi; minuman rasa
stroberi berbahan dasar susu; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu, susu sebagai
komponen utama; minuman yang terbuat dari yogurt; minuman yang terutama terdiri dari susu; nasi susu; persiapan berbahan
dasar susu untuk membuat minuman; produk berbahan dasar susu kering untuk digunakan sebagai bahan pengganti
makanan; produk susu; quark [produk susu]; susu; susu (dalam bentuk) padatan; susu almon; susu bebas laktosa; susu beras
untuk digunakan sebagai bahan pengganti susu; susu berbahan dasar kacang digunakan sebagai pengganti susu; susu bubuk
kedelai; susu bubuk*; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil dan anak-anak; susu dengan penambahan vitamin; susu
evaporasi; susu fermentasi; susu gandum; susu kacang; susu kacang [minuman tanpa-alkohol]; susu kacang menjadi bahan
pengganti susu; susu kambing; susu kedelai; susu kelapa; susu kental; susu organik; susu pasteurisasi; susu pertumbuhan
untuk anak kecil dan anak-anak; susu rami untuk digunakan sebagai pengganti susu; susu rendah lemak; susu sapi; susu
semi-skim; susu skim; susu yang berasal dari hewan; susu yang berasal dari tumbuhan; susu, keju, mentega, yoghurt, dan
produk susu lainnya; teh susu berbahan dasar susu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071036
: 19/10/2021 15:47:40
:
: Shenzhen Obuy Technology Co., Ltd

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 502, Building A2,Fuhai information port, Xinhe community, Fuhai Street, Bao' an
District, Shenzhen, 518103
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OSTATION + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===Catu daya yang portable (baterai isi ulang); akumulator, listrik; akumulator, listrik, untuk kendaraan; baterai galvanik;
baterai surya; baterai, listrik; kotak baterai; pengisi daya baterai; peralatan pengisi daya untuk perangkat yang dapat diisi
ulang; sel galvanik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek

: DID2021071037
: 19/10/2021 15:51:17
:
: PT. SURABAYA TOP

540 Etiket

: Kampung Sempur, RT/RW : 012/003, Kel. Kadu, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang,
Banten
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

: Merek Lukisan

Halaman 417 dari 1251

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: cokelat, hitam, putih, biru, hijau, merah, kuning, jingga, ungu
: 30
: ===Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Kerupuk jagung; Kerupuk udang aneka rasa;
Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; makanan ringan berbahan dasar
beras; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbasis
jagung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071038
: 19/10/2021 15:51:27
:
: Liu Rongtong

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Victoria Hills 1 No. 78 Golf Lake, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng,
Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Fendrik Adibuana Patria S.H.
: Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah muda, cream, putih
: 25
: ===Celana jeans; Kopiah; Mukena; Pakaian Batik; Pakaian olahraga; Pakaian renang; Sepatu sekolah; alas kaki, yaitu,
sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; bagian depan kemeja; baju dalam; baju hangat; baju olahraga; baju
olahraga lengan pendek; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; blazer; bra; bra olahraga; celana dalam; celana
olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi;
celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana pelangsing anti selulit;
celana pendek; celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk orang dewasa;
celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; celemek [pakaian]; gamis; gaun ganti; gaun untuk wanita; ikat
pinggang [bagian dari pakaian]; jaket; jaket lengan pendek; jaket olahraga; jaket shell; jas hujan; kaos; kaos kaki; kaus kaki
yang menyerap keringat; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk
wanita; kerudung [pakaian]; legging pelangsing anti-selulit; pakaian dalam wanita; pakaian dalam yang menyerap keringat;
pakaian jadi; pakaian kerja; pakaian renang dua potong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian
renang untuk wanita; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk
wanita; piyama rajut; rok; rok pendek; rompi; sapu tangan [pakaian]; sarung; sarung tangan pakaian; selempang untuk dipakai;
sepatu; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bot *; sepatu bot untuk wanita; sepatu lari; sepatu olahraga; sepatu slip-on; sepatu
untuk anak-anak; sepatu untuk pria; seragam olahraga; seragam sekolah; singlet; singlet olahraga; syal; syal dan jilbab; topi
kecil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071040
: 19/10/2021 15:51:53
:
: Jhonny P. Simbolon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Graha Mustika Ratu Lt. 4, Jl. Gatot Subroto Kav. 74-75, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12870
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Contractku
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Oren
: 9
: ===Perangkat lunak untuk kontrak pintar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071041
: 19/10/2021 15:52:26
:
: drh.yuniarti

540 Etiket

540 Etiket

: permata pamulang G-1/2 RT04 RW05 kel.bakti jaya kec. setu, Kota Tangerang
Selatan, Banten, 15314

Halaman 418 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: tek noeni
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning,orange dan hitam
: 30
: ===Bumbu rendang; Nasi Rendang Ayam; Nasi Rendang Sapi; bumbu masak; bumbu olahan [bumbu]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071042
: 19/10/2021 15:52:38
:
: ANHUI HUAMI INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 12 FLOOR BUILDING A4, NAT ANIMATION BASE, NO. 800, WANGJIANG ROAD,
HEFEI, ANHUI, 230088
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: amazfit + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 35
: ===Akuntansi; Layanan penjualan jam tangan dan kacamata hitam (kacamata olahraga dan kacamata) secara eceran atau
grosir; jasa eceran atau grosiran untuk mesin dan instrumen pengukur atau penguji; jasa periklanan; layanan grosir untuk
komputer yang dapat dipakai; layanan grosir untuk peralatan audiovisual; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin,
aparatus elektronik dan bagian-bagiannya; layanan ritel untuk ear phone; layanan ritel untuk komputer yang dapat dipakai;
layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko grosir
menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir menampilkan peralatan olahraga; layanan toko grosir menampilkan
perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel
menampilkan pakaian; layanan toko ritel menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel menampilkan peralatan olahraga;
layanan toko ritel menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel online yang menampilkan jam tangan
pintar; manajemen bisnis orang-orang olahraga; pencarian sponsor; penyediaan informasi bisnis melalui situs web;
penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; promosi penjualan untuk pihak lain; sistemisasi
informasi ke dalam basis data komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071043
: 19/10/2021 15:55:07
:
: RINA INDARTI,DRA.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.PRAWIROTAMAN NO.15 YK, RT. 23/RW. 7, BRONTOKUSUMAN,
MERGANGSAN, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LAUK BUNDA NUSANTARA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 43
: ===Kedai; Warung makan; warung makan tradisional===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071044
: 19/10/2021 15:55:16
:
: ANHUI HUAMI INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.

540 Etiket

540 Etiket

: 12 FLOOR BUILDING A4, NAT ANIMATION BASE, NO. 800, WANGJIANG ROAD,
HEFEI, ANHUI, 230088

Halaman 419 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: amazfit + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 14
: ===cincin [perhiasan]; gelang [perhiasan]; jam; jam tangan; karya seni dari logam mulia; kotak logam mulia; kotak presentasi
untuk jam tangan; paduan logam mulia; perhiasan; tali jam tangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071045
: 19/10/2021 15:55:32
:
: PT. BOGAMULIA NAGADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Tempo Scan Tower
Jl. HR. Rasuna Said Kavling 3-4
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: vitonal Bunda Ferosta Genio + Lukisan
: vitonal Bunda Ferosta Genio + Lukisan : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah muda, Kuning keemasan, Ungu, Merah dan Coklat.
: 32
: ===Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Air kelapa dalam kemasan; Air minum atau air minum bersoda (mineral atau
non-mineral); Air oksigen; Bubuk untuk minuman; Jus buah atau sayuran; Konsentrat jus buah; MINUMAN BERKARBONASI,
NON-ALKOHOL; Minuman bebas alkohol; Minuman berbahan dasar kacang; Minuman buah atau sayuran; Minuman instan
berbahan dasar kacang; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen
gizi lainnya; Minuman malt; Minuman non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis); Minuman non-alkohol, yaitu, minuman
bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman yang dicampur dengan Ginseng bukan
untuk penggunaan medis; Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda; Minuman-minuman beraroma dan
bercita rasa; Sari buah; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman
sari sayuran, serbat, jus; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik,
minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman olahraga; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol
lainnya; air mineral dengan rasa; air minum dengan rasa; air soda; air tonik; air yang diperkaya nutrisi; minuman berbahan
dasar sereal bukan sebagai pengganti susu; minuman berenergi; minuman cola; minuman elektrolit isotonik tanpa-karbonasi;
minuman energi; minuman guarana (sejenis maple); minuman isotonik; minuman non alkohol yang terbuat dari air mineral dan
berbagai macam potongan buah; minuman non-alkohol berbahan dasar biji-bijian; minuman olahraga dan minuman berenergi;
minuman olahraga yang mengandung elektrolit; minuman pemulihan; minuman rasa buah; minuman rasa dengan karbonasi
tanpa-alkohol; minuman ringan; minuman sari kacang; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; minuman,
yaitu, air minum, air minum dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol lainnya, yaitu, minuman ringan,
minuman penambah tenaga dan minuman untuk olah raga; sarsaparilla [minuman tanpa-alkohol]; smoothie (sari sayuran);
soda krim; tablet (serbat) efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D322021071045
: 19/10/2021 15:55:32
:
: SAHARUDDIN H, S.T

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GRAHA NUSA 2 TAHAP 1 BLOK B NO 4 KEL SIMBORO, Kabupaten Mamuju,
Sulawesi Barat, 91512
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOLONI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 30
: ===madu===

740

540 Etiket

Halaman 420 dari 1251

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071046
: 19/10/2021 15:55:33
:
: SISWANDI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TPI II BLOK L.I NO.6, RT.011 RW.014, KEL. PEJAGALAN, KEC.
PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KSLS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 6
: ===Baja Profil; Baja Profil H; Baja Profil I; Baja Profil L; Baja Profil U; Baja Profil WF; Baja Tulangan; Baja Tulangan Polos;
Baja Tulangan Ulir; Baja Tulangan dalam Bentuk Gulungan; Besi landasan; Besi landasan (dapat dipindah-pindahkan);
Campuran logam biasa; Gerendel dari logam; Jangkar-jangkar *; Kabel dan Kawat Logam (Bukan untuk Listrik); Kotak
penyimpan uang; Kotak untuk alat-alat dari logam (kosong); Logam biasa, kasar atau setengah dikerjakan; Mur mata; Paku;
Paku [brad] dari logam; Paku beton; Paku tapal kuda; Pelat las (rel kereta api); Pelindung rel dari logam untuk rel kereta api;
Peti untuk alat-alat dari logam (kosong); Pipa kotak baja; Pipa kotak pembentuk rangka plafond terbuat dari logam; Pipa-pipa
dari logam; Produk Baja Lembaran; Produk Baja Tulangan Beton; Profil u baja ringan; Profil z baja ringan; Rantai dari logam
*); Rel dari logam; Sekerup genggam dari logam; Sekrup baja ringan; Sekrup gypsum; Tanduk besi landasan; bahan
bangunan dari logam; bahan-bahan bangunan dari logam; baja profil; baut logam; baut, flat; bijih besi; bijih logam; bijih
tembaga; engsel; engsel dari logam; engsel dari logam untuk kamar mandi; engsel dari logam untuk pintu dan jendela; engsel
lantai logam; kawat dari logam biasa; kawat kabel logam; kotak dari logam biasa; kotak hias logam; kotak surat logam;
lembaran baja; mur logam; pagar besi untuk rel kereta api; pagar kawat logam; peti logam; pipa logam; rantai baja; rel baja;
sekrup logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071047
: 19/10/2021 15:56:11
:
: SUHARYONO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Widoro RT 002 RW 005 Kel Widoro Kec Sidoharjo
, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JHON DIMSUM JAKARTA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: abu-abu, kuning, hitam, orange, merah, putih, coklat
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa restoran yang diberikan
dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu,
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Kedai kopi; Layanan menjemput makanan;
Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Penyediaan katering; Restoran; Restoran Prasmanan;
Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa restoran; jasa restoran dan katering; katering di kafetaria
makanan cepat saji; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan katering untuk panti jompo; layanan pemesanan dan
pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan restoran swalayan; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail;
menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan
di restoran melalui Internet; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran
swalayan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071048
: 19/10/2021 15:56:33
:
: ANHUI HUAMI INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.

540 Etiket

: 12 FLOOR BUILDING A4, NAT ANIMATION BASE, NO. 800, WANGJIANG ROAD,
HEFEI, ANHUI, 230088

Halaman 421 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: amazfit + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 10
: ===Alat pemeriksa komposisi tubuh; Alat pemeriksa lemak tubuh; Alat pengukur tekanan darah arteri; Peralatan dan
instrumen medis; Peralatan pijat; Sumbat telinga (alat pelindung telinga); alat bantu Dengar; aparat rehabilitasi tubuh untuk
tujuan medis; aparatus pemantauan denyut jantung; cincin anti-rematik; gelang anti-rematik; gelang untuk tujuan medis;
monitor denyut jantung; monitor oksigen untuk keperluan medis; pengukur denyut nadi; termometer untuk tujuan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071049
: 19/10/2021 15:56:39
:
: PT. SURABAYA TOP

540 Etiket

: Kampung Sempur, RT/RW : 012/003, Kel. Kadu, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang,
Banten
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: cokelat, hitam, biru, hijau, merah, putih, kuning, jingga
: 30
: ===Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Kerupuk jagung; Kerupuk udang aneka rasa;
Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; makanan ringan berbahan dasar
beras; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbasis
jagung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071050
: 19/10/2021 15:58:45
:
: ANHUI HUAMI INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 12 FLOOR BUILDING A4, NAT ANIMATION BASE, NO. 800, WANGJIANG ROAD,
HEFEI, ANHUI, 230088
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: amazfit + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===Timbangan; alat pengukur; alat sensor; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi ponsel pintar, dapat
diunduh; earphone; jam tangan pintar; kacamata pelindung dari sinar matahari; kacamata pintar; kamera [fotografi];
pedometer; pelacak aktivitas yang dapat dipakai; program pengoprasian komputer terekam; sirkuit terpadu; terminal layar
sentuh interaktif===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071052
: 19/10/2021 16:01:44
:
: PT Paramitra Alfa Sekuritas

Alamat Pemohon

: Cyber 2 Tower 20th Floor, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950

740

540 Etiket

Halaman 422 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ALPHA
: Suatu penamaan aplikasi online milik PT Paramitra Alfa Sekuritas

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 9
: ===perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memberikan informasi di bidang mata uang kripto, token blockchain
dan aset digital lainnya, keuangan, perdagangan sekuritas, investasi, perantara pedagang efek, perbankan, dan manajemen
kas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071053
: 19/10/2021 16:02:18
:
: PT. BOGAMULIA NAGADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Tempo Scan Tower
Jl. HR. Rasuna Said Kavling 3-4
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: vitonal Bunda
: vitonal Bunda : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah muda.
: 5
: ===Bubur cair, bubur dan susu dalam bentuk cair atau bubuk untuk bayi; Jamu; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan nutrisi
khusus; Sereal untuk bayi; Suplement; Susu diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Susu untuk bayi dan jabang bayi;
Yogurt untuk bayi; Zat pantangan/diet berbahan dasar kedelai dan/atau berbahan dasar beras, untuk penggunaan medis
dan/atau sebagai makanan untuk bayi; bubuk pengganti makanan bergizi; gula susu [suplemen gizi]; hasil-hasil farmasi;
makanan untuk bayi; minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman untuk bayi; minyak hati ikan
kod; pengganti makanan gizi; sereal beras bayi; sereal gandum bayi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen makanan untuk bayi;
susu bubuk dan produk susu bubuk untuk bayi, anak-anak dan orang tua; susu bubuk untuk bayi; susu bubuk untuk keperluan
nutrisi bagi bayi; susu formula bayi; susu formula bayi dan makanan untuk bayi; susu formula bebas laktosa; susu formula
untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang sudah ditentukan sebelumnya; susu formula yang disimulasikan
dalam bentuk cair dan bubuk untuk bayi; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, sereal, gandum, kacangkacangan, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan untuk bayi dan anak baru lahir; tepung lakteal untuk bayi;
vitamin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071054
: 19/10/2021 16:02:53
:
: PT. SURABAYA TOP

540 Etiket

: Kampung Sempur, RT/RW : 012/003, Kel. Kadu, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang,
Banten
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: cokelat, hitam, biru,merah, putih,kuning, jingga
: 30
: ===Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Kerupuk jagung; Kerupuk udang aneka rasa;
Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; makanan ringan berbahan dasar
beras; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbasis
jagung===

Halaman 423 dari 1251

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071055
: 19/10/2021 16:04:42
:
: Liu Rongtong

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Victoria Hills 1 No. 78 Golf Lake, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng,
Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Fendrik Adibuana Patria S.H.
: Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, cream, putih
: 25
: ===Celana jeans; Kopiah; Mukena; Pakaian Batik; Pakaian olahraga; Pakaian renang; Sepatu sekolah; alas kaki, yaitu,
sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; bagian depan kemeja; baju dalam; baju hangat; baju olahraga; baju
olahraga lengan pendek; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; blazer; bra; bra olahraga; celana dalam; celana
olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi;
celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana pelangsing anti selulit;
celana pendek; celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk orang dewasa;
celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; celemek [pakaian]; gamis; gaun ganti; gaun untuk wanita; ikat
pinggang [bagian dari pakaian]; jaket; jaket lengan pendek; jaket olahraga; jaket shell; jas hujan; kaos; kaos kaki; kaus kaki
yang menyerap keringat; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk
wanita; kerudung [pakaian]; legging pelangsing anti-selulit; pakaian dalam wanita; pakaian dalam yang menyerap keringat;
pakaian jadi; pakaian kerja; pakaian renang dua potong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian
renang untuk wanita; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk
wanita; piyama rajut; rok; rok pendek; rompi; sapu tangan [pakaian]; sarung; sarung tangan pakaian; selempang untuk dipakai;
sepatu; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bot *; sepatu bot untuk wanita; sepatu lari; sepatu olahraga; sepatu slip-on; sepatu
untuk anak-anak; sepatu untuk pria; seragam olahraga; seragam sekolah; singlet; singlet olahraga; syal; syal dan jilbab; topi
kecil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071056
: 19/10/2021 16:05:05
:
: Ary Edithia

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Palapa IV C/2, Sesetan, Kota Denpasar, Bali, 80223
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Frutta Gelato
: Frutta artinya buah-buahan. Gelato artinya es krim

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna hijau, turunan dari warna kuning, dan putih
: 30
: ===gelato===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

566

: DID2021071057
: 19/10/2021 16:10:16
:
: PT. BOGAMULIA NAGADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Tempo Scan Tower
Jl. HR. Rasuna Said Kavling 3-4
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: vitonal Bunda
: vitonal Bunda : merupakan suatu penamaan.

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 424 dari 1251

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Merah muda.
: 29
: ===Minuman bakteri asam laktat; Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu; Minuman berbahan
dasar susu; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Olesan
berbahan dasar susu; Susu UHT; Susu dan produk susu; Susu kacang kedelai; Susu kocok; Yoghurt; bahan pengganti susu;
chia milk [bahan pengganti susu]; kacang kedelai, diolah; kephir [minuman susu]; krim [produk susu]; kumys [minuman susu];
minuman asam laktat; minuman berbahan dasar yogurt; minuman berdasarkan pengganti susu fermentasi; minuman rasa
stroberi berbahan dasar susu; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu, susu sebagai
komponen utama; minuman yang terbuat dari yogurt; minuman yang terutama terdiri dari susu; nasi susu; persiapan berbahan
dasar susu untuk membuat minuman; produk berbahan dasar susu kering untuk digunakan sebagai bahan pengganti
makanan; produk susu; quark [produk susu]; susu; susu (dalam bentuk) padatan; susu almon; susu bebas laktosa; susu beras
untuk digunakan sebagai bahan pengganti susu; susu berbahan dasar kacang digunakan sebagai pengganti susu; susu bubuk
kedelai; susu bubuk*; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil dan anak-anak; susu dengan penambahan vitamin; susu
evaporasi; susu fermentasi; susu gandum; susu kacang; susu kacang [minuman tanpa-alkohol]; susu kacang menjadi bahan
pengganti susu; susu kambing; susu kedelai; susu kelapa; susu kental; susu organik; susu pasteurisasi; susu pertumbuhan
untuk anak kecil dan anak-anak; susu rami untuk digunakan sebagai pengganti susu; susu rendah lemak; susu sapi; susu
semi-skim; susu skim; susu yang berasal dari hewan; susu yang berasal dari tumbuhan; susu, keju, mentega, yoghurt, dan
produk susu lainnya; teh susu berbahan dasar susu===
: DID2021071058
: 19/10/2021 16:11:12
:
: MARTIN WIRAWAN
: JL. AM SANGAJI NO. 12 A, KEL. PETOJO UTARA, KEC. GAMBIR
, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VOSSO
: SUBMERSIBLE PUMP = POMPA CELUP LISTRIK

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, KUNING, BIRU, HITAM, PUTIH
: 7
: ===pompa celup listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

540 Etiket

: DID2021071059
: 19/10/2021 16:11:33
:
: Panji Pratama Putra

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Guntur Kampung Sindangheula RT 04 RW 04 Kelurahan Sukamentri Kecamatan
Garut Kota , Kabupaten Garut, Jawa Barat, 44116
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Cireng Mangprang
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Putih
: 30
: ===Cireng; Pangsit; Pangsit goreng; Pangsit ikan; bakso yang terbuat dari kanji; pangsit udang; pangsit yang diisi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071060
: 19/10/2021 16:15:06
:
: PT. Polinasi Iddea Investama

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. H. R. Rasuna Said Kav. B 32-33, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan
: Juanitasari Winaga S.Pd.,M.M.,
: Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat

740

540 Etiket

Halaman 425 dari 1251

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LinkRx + Logo
: LinkRx + Logo = Suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah muda dan ungu.
: 9
: ===aplikasi telepon selular untuk mengakses dan streaming audio visual dan konten multimedia melalui internet dan jaringan
komunikasi global===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071061
: 19/10/2021 16:18:32
:
: PT. BOGAMULIA NAGADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Tempo Scan Tower
Jl. HR. Rasuna Said Kavling 3-4
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: vitonal Bunda
: vitonal Bunda : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah muda.
: 32
: ===Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Air kelapa dalam kemasan; Air minum atau air minum bersoda (mineral atau
non-mineral); Air oksigen; Bubuk untuk minuman; Jus buah atau sayuran; Konsentrat jus buah; MINUMAN BERKARBONASI,
NON-ALKOHOL; Minuman bebas alkohol; Minuman berbahan dasar kacang; Minuman buah atau sayuran; Minuman instan
berbahan dasar kacang; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen
gizi lainnya; Minuman malt; Minuman non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis); Minuman non-alkohol, yaitu, minuman
bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman yang dicampur dengan Ginseng bukan
untuk penggunaan medis; Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda; Minuman-minuman beraroma dan
bercita rasa; Sari buah; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman
sari sayuran, serbat, jus; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik,
minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman olahraga; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol
lainnya; air mineral dengan rasa; air minum dengan rasa; air soda; air tonik; air yang diperkaya nutrisi; minuman berbahan
dasar sereal bukan sebagai pengganti susu; minuman berenergi; minuman cola; minuman elektrolit isotonik tanpa-karbonasi;
minuman energi; minuman guarana (sejenis maple); minuman isotonik; minuman non alkohol yang terbuat dari air mineral dan
berbagai macam potongan buah; minuman non-alkohol berbahan dasar biji-bijian; minuman olahraga dan minuman berenergi;
minuman olahraga yang mengandung elektrolit; minuman pemulihan; minuman rasa buah; minuman rasa dengan karbonasi
tanpa-alkohol; minuman ringan; minuman sari kacang; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; minuman,
yaitu, air minum, air minum dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol lainnya, yaitu, minuman ringan,
minuman penambah tenaga dan minuman untuk olah raga; sarsaparilla [minuman tanpa-alkohol]; smoothie (sari sayuran);
soda krim; tablet (serbat) efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071062
: 19/10/2021 16:19:10
:
: ABIGAIL AGUNG YUNIDA PREMERY DYAH SASONGKO JATI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BANYAKAN I NO 24 RT 03 SITIMULYO PIYUNGAN, Kabupaten Bantul, DI
Yogyakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JASTI LEATHER FASHION
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 25
: ===Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju tidur; Baju wanita; Jaket bulu atau wol; Jaket-jaket; Pakaian, yaitu,

740

pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam,
bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk
kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan
celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian
pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air

Halaman 426 dari 1251

untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang
menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki;
Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek,
jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Rompi; Rompi anak-anak;
Soder (Selendang Tari); Topi kulit; babushkas [selendang kepala]; baju; baju batik; baju berkerah; baju untuk anak-anak; jaket;
jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket
denim; jaket empuk; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan panjang; jaket makan malam; jaket militer; jaket nelayan; jaket
panjang; jaket ringan; jaket untuk pengendara sepeda motor; rompi; rompi bulu; rompi kulit; rompi tahan angin; selendang
[pakaian]; selendang untuk di pantai; sepatu; sepatu boot bayi; sepatu bot *; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk wanita;
sepatu kanvas; sepatu kulit; sepatu olahraga; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pria; sepatu
untuk wanita; topi; topi kulit domba; topi pelindung===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071063
: 19/10/2021 16:19:23
:
: SUPARNO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Binong Permai Blok H-29/6 RT.011 RW.015 Kel Binong Kec Curug, Kabupaten
Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PARNARAYA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, hitam
: 25
: ===Celana jeans; Pakaian Batik; bagian atas sepatu; celana jeans untuk anak; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga;
kaftan batik (pakaian); kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kebaya
batik (pakaian); melampaui sepatu; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; sepatu; sepatu atau sandal esparto; sepatu
bayi rajutan; sepatu bersepeda; sepatu bot *; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu datar; sepatu dek; sepatu
formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu karet; sepatu keriting; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu mengemudi;
sepatu panjat; sepatu renda; sepatu santai; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak bola===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071064
: 19/10/2021 16:19:48
:
: Rizky Eko Aryadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Bhineka Karya, Perum Asri Village Blok.V2 No.4, Kota Sukabumi, Jawa Barat,
43123
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Aster
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih dan Kuning
: 30
: ===madu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: D322021071065
: 19/10/2021 16:20:22
:
: FERY JAYANTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JLN.MELATI TIMUR DSN WONOSARI DESA BUNDE , Kabupaten Mamuju,
Sulawesi Barat, 91563
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: alibe

540 Etiket

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih; hijau
: 5
: ===Obat-obatan tradisional; obat herbal; obat-obatan herbal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071066
: 19/10/2021 16:20:31
:
: PT Pusaka Citra Djokosoetono

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12790
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MyBluebird
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, biru gelap, biru terang, dan gradasi dari biru gelap ke biru terang
: 35
: ===Jasa agen pemesanan untuk layanan pengiriman barang; Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Jasa
pemesanan melalui surat, telekomunikasi, online dan melalui jaringan komunikasi global; Jasa pemesanan secara online
melalui komputer; Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; Layanan pemesanan buku secara online; Layanan
penempatan pesanan untuk layanan pengiriman barang; Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran online, dan layanan
katalog pemesanan melalui pos, di bidang perangkat keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan, barang olahraga,
barang pengembangan rumah, dan peralatan rumah tangga; jasa pemesanan (untuk orang lain); jasa pemesanan dan
penjualan barang secara online; layanan iklan disediakan melalui Internet; layanan iklan internet; layanan pemesanan hadiah
online terkomputerisasi; layanan pemesanan online; layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan pemesanan online
yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya; layanan pemesanan ritel online melalui jaringan komputer
global di bidang kacamata, jam tangan, perangkat lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik
yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan digital, dan akselerometer.; manajemen logistik pengiriman barang;
menyediakan jasa pemesanan secara online melalui komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071067
: 19/10/2021 16:21:11
:
: PT. RIGATAMA UTAMA MANDIRI

540 Etiket

: Bumi Mutiara JD. 11 No. 13 RT. 004 RW. 033 Desa Bojongkulur Kecamatan Gunung
Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 16969, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
16969
: Reni Sunarty S.H., M.H.
: Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK, Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RUM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HItam, Putih dan Merah
: 9
: ===Aparat (alat pemadam kebakaran); Tabung pemadam api; alarm kebakaran; alat dan sistem pemadam kebakaran; alat
pemadam kebakaran untuk mobil; detektor kebakaran; nosel selang pemadam kebakaran; panel kontrol alarm kebakaran;
sistem deteksi kebakaran; sistem pemadam kebakaran dengan cairan foam/busa; sistem pemadam kebakaran dengan cairan
kimia clean agent; sistem pemadam kebakaran dengan gas CO2; sistem pemadam kebakaran dengan pemancaran air secara
otomatis; sistem pemadam kebakaran dengan penyemprotan kabut air; sistem pemadam kebakaran dengan penyemprotan
kabut air pada mesin-mesin tertentu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071068
: 19/10/2021 16:26:38
:
: BAMBANG MULYO UTOMO PURNOMO

540 Etiket

: JL. GRIYAN BARU I NO. 156, RT/RW: 001/013, BATURAN, COLOMADU,
KARANGANYAR, JAWA TENGAH, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 57171
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Drs. Ilyas Kartakusumah
: Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27 Cibubur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TULIP
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: UNGU; BIRU
: 17
: ===Selang PE; Selang PU; Selang benang; Selang kawat; Selang spiral air; selang air; selang irigasi; selang karet untuk
keperluan pertanian; selang lentur untuk membawa cairan; selang penyiraman; selang plastik untuk keperluan pertanian;
selang taman; selang terbuat dari karet; selang terbuat dari plastik; selang, bukan dari logam, untuk keperluan pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071069
: 19/10/2021 16:28:59
:
: PT. BOGAMULIA NAGADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Tempo Scan Tower
Jl. HR. Rasuna Said Kavling 3-4
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ferosta Genio
: Ferosta Genio : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Coklat.
: 5
: ===Bubur cair, bubur dan susu dalam bentuk cair atau bubuk untuk bayi; Jamu; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan nutrisi
khusus; Sereal untuk bayi; Suplement; Susu diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Susu untuk bayi dan jabang bayi;
Yogurt untuk bayi; Zat pantangan/diet berbahan dasar kedelai dan/atau berbahan dasar beras, untuk penggunaan medis
dan/atau sebagai makanan untuk bayi; bubuk pengganti makanan bergizi; gula susu [suplemen gizi]; hasil-hasil farmasi;
makanan untuk bayi; minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman untuk bayi; minyak hati ikan
kod; pengganti makanan gizi; sereal beras bayi; sereal gandum bayi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen makanan untuk bayi;
susu bubuk dan produk susu bubuk untuk bayi, anak-anak dan orang tua; susu bubuk untuk bayi; susu bubuk untuk keperluan
nutrisi bagi bayi; susu formula bayi; susu formula bayi dan makanan untuk bayi; susu formula bebas laktosa; susu formula
untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang sudah ditentukan sebelumnya; susu formula yang disimulasikan
dalam bentuk cair dan bubuk untuk bayi; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, sereal, gandum, kacangkacangan, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan untuk bayi dan anak baru lahir; tepung lakteal untuk bayi;
vitamin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071070
: 19/10/2021 16:29:43
:
: HARIS ANDRIANTO T WIDJAJA

540 Etiket

: Jl. Taman Sari Raya No. 22, RT/RW: 011/003, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta
: Ishak Bisma Widiyanto S.T.,S.H.
: Jalan Darmo Indah Barat 5/AB-9, RT.004 RW.004, Kel. Tandes, Kec. Tandes,
Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HTC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih.
: 22
:
===Jala Ikan; Karung plastik; Plastik Net penutup tanaman/Anggrek; Tali pengikat plastik; Tutus (Tali Dari Bambu); Waring
(karung untuk pertanian); benang, bukan dari logam, untuk pembungkus atau pengikatan; goni membungkus untuk tanaman;
jala-jala; jaring; jaring ikan; jaring rami; jaring sutra; jerat [jaring]; kantong kain jala yang dilapisi plastik untuk menanam
tanaman dan pohon; kanvas pembungkus untuk tanaman; karung beras; karung untuk pengangkutan dan penyimpanan
bahan dalam jumlah besar; laso; layar; paranet; pengikat plastik untuk digunakan di rumah; pengikat rami; pengikat tow;
penutup untuk kamuflase; pita pembungkus atau pengikat, bukan dari logam; rafia; rami; sanada-himo (tali tambang dari
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Jepang); serat akrilik; serat rafia; serat rami; serat tekstil; sling, bukan dari logam, untuk menangani beban; strip untuk
mengikat tanaman merambat; tali; tali berpilin; tali bungee; tali cemeti; tali dipilin; tali dipilin dan benang yang terbuat dari serat
tekstil alami atau buatan, kertas atau plastik; tali dipilin terbuat dari rami; tali gantungan tanaman; tali gunung; tali jangkar; tali
jerami; tali kaku; tali makramé; tali nilon untuk menangani beban; tali nilon untuk menangani beban yang dilengkapi
pengencang kait dan loop; tali nilon untuk mengamankan beban; tali non-listrik, bukan dari logam; tali pegangan tangga; tali
penarik nilon; tali pengepakan; tali pengikat cepat lepas yang terbuat dari bahan tekstil sintetik; tali pengikat nilon; tali pengikat
yang terbuat dari bahan tekstil sintetis; tali pengikat, bukan dari logam; tali penyangga nilon untuk memegang pohon yang
ditanam dalam posisi tegak; tali penyangga, bukan dari logam, untuk menangani beban; tali polypropylene untuk
mengamankan bundel; tali polypropylene untuk mengamankan bundel besar; tali selempang; tali sintetis; tali terpal terbuat dari
bahan tekstil sintetis; tali tow; tali untuk tenda; tali, bukan dari logam; tali, bukan dari logam, untuk menangani beban; tali,
bukan dari logam, untuk mengamankan bundel; tali-temali, bukan dari logam; tangga tali; tas goni untuk transportasi dan
penyimpanan bahan dalam jumlah besar; tas irigasi untuk menyiram pohon; tenda *; terpal; terpal plastik serbaguna; tow===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071071
: 19/10/2021 16:30:34
:
: EDI SUSANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. NGESREP TIMUR IV/26, RT. 006, RW. 001, KEL. SUMURBOTO, KEC.
BANYUMANIK, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50269
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BIMBINGAN BELAJAR GALAKSI
: sebuah penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning (emas), merah, hitam
: 41
: ===Bimbingan belajar (bimbel); Jasa Pendidikan; Jasa kursus; Jasa kursus secara online; Jasa pendidikan Bahasa Inggris
secara online; Jasa pendidikan secara online; Jasa pengajaran secara online; Jasa pengembangan pendidikan pemahaman;
Jasa-jasa pendidikan dalam bentuk penyediaan paket kursus, loka karya-loka karya dan seminar-seminar untuk pelanggan
semua usia di prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi dan level dewasa; Layanan pendidikan dan
layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika,
literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan politik di tingkat sekolah dasar,
sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas; Penyediaan kursus pendidikan; menyediakan kursus pendidikan;
penyelenggaraan kursus pendidikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071072
: 19/10/2021 16:32:20
:
: PT Padi Flour Nusantara

540 Etiket

: Menara Astra Lantai 27., Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6, RT10/RW11,Kel. Karet
Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10220, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10220
: Rakhmita Desmayanti S.H.,M.H
: SIP R LAW FIRM No.7 Building, Jl. Buncit Raya No.7 Kebayoran Lama Kota
Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Untaian Butir Beras + Asli
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 16
: ===Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Foil, bukan logam untuk pengemasan makanan; Laminasi
kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Plastik film dan kantong plastik untuk
membungkus dan mengemas; Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau karton; bahan kemasan dari karton atau kertas
untuk es; bahan pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan
pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; bahan plastik untuk kemasan; bahan-bahan plastik untuk
pengemasan dan pembungkus; bungkus gelembung plastik untuk pembungkus atau pengemasan; film plastik digunakan
sebagai kemasan untuk makanan; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong kertas atau
plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk es kemasan; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan
dan pengemasan; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kertas untuk pembungkus dan pengemasan; lapisan (plastik) untuk membungkus
makanan; lapisan tipis plastik untuk pembungkus; lembar kontrol kelembaban kertas atau plastik untuk kemasan bahan
makanan; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan; lembaran plastik, film dan tas untuk
pembungkus dan pengemasan dan barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; resep cetak dijual sebagai komponen
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kemasan makanan; wadah dari kertas untuk pengemasan dan pengepakan; wadah kemasan industri dari karton; wadah
kemasan industri dari kertas dan karton===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071073
: 19/10/2021 16:33:27
:
: Maribeth

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp Dept Agama, Jl. Palapa V No. 29, RT.003/RW.001, Kel. Kedoya Selatan, Kec.
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta
: Ardian Yuliarsya S.H.
: Jl. Harpa V Blok EE No.37 RT.11 RW.007, Kelapa Gading

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Piscok Boy
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Kuning, Hitam, Biru muda, Merah, Putih
: 30
: ===Kue pisang; Kue-kue; risoles pisang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071074
: 19/10/2021 16:37:13
:
: IRENE SINTA AGUSTIN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PUJOKUSUMAN MG I/373, RT. 18/RW. 4, KEPARAKAN, MERGANGSAN, Kota
Yogyakarta, DI Yogyakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ICIPONO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT, HITAM, PUTIH
: 30
: ===Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Roti kering; Roti
kopi; Roti, sandwich, biskuit; kopi; kopi tanpa kafein; kue basah; kue, biskuit, kue kering; minuman yang terutamanya terdiri
dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; pancake; produk-produk kopi; produk-produk roti untuk makanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071075
: 19/10/2021 16:37:47
:
: PT. LUCKY MOM INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Landmark Pluit Blok B9 lantai 9, Jl Pluit Selatan Raya No. 2, Kelurahan Pluit,
Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ZHOU ER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: font cokelat, background putih
: 25
: ===Baju Hangat untuk anak-anak; Baju atasan crop; Celana jeans; Daster anak-anak; Jaket anak-anak; Jumpsuit untuk anakanak; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian bawahan bayi; Pakaian jadi untuk priawanita dan anak-anak; Pakaian luar; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos
aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka,
mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian,

740
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celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk
olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal,
sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan
tambahan rambut palsu (wigs); Rompi anak-anak; Sarung tangan bayi; T-shirt lengan panjang; alas kaki bayi; atasan rajut;
atasan untuk anak-anak; baju rajut; baju tidur empuk untuk bayi; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi
dan balita; blus lengan panjang; bodysuits bayi; celana bayi; celana dalam wanita; celana jeans untuk anak; celana panjang
untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk pria; gaun untuk anak perempuan; jaket [pakaian]; jaket
ringan; kaos oblong anak-anak; kaus; kaus kaki anak-anak; kemeja lengan panjang; kostum tari; kostum untuk digunakan
dalam permainan berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; mantel untuk pria; mantel untuk
wanita; oto bayi dari plastik; oto bayi, bukan dari kertas; pakaian; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk wanita;
pakaian bayi [pakaian]; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam
panjang; pakaian dalam pria; pakaian dalam untuk bayi; pakaian denim; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk
anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian malam; pakaian
pria; pakaian renang; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian santai; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian untuk anak
laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita
dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala; piyama; piyama bayi; piyama untuk anak-anak; sandal
untuk anak-anak; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan rajutan; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu boot bayi; sepatu
dan sepatu bayi; sepatu kriket; sepatu untuk anak-anak; sweater katun; sweater ringan; topi untuk anak-anak===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071076
: 19/10/2021 16:38:17
:
: KHOLIS FAKRUDI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JAWA RT.004 RW.001 KEL.WADENG KEC.SIDAYU, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GREENSKA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU,MERAH
: 1
: ===pupuk; pupuk anorganik; pupuk organik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071077
: 19/10/2021 16:40:01
:
: PUTRI LAKSMI ASANTI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kraton Lor GG IIA-12, RT.002, RW.003, Kelurahan Kraton Lor, Kecamatan
Pekalongan Utara, Pekalongan., Kota Pekalongan, Jawa Tengah, 51146
: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
: Jalan Ngagel Wasana III No 53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PAES LEATHER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold;Merah;Orange;Coklat
: 37
: ===Jasa pembersihan tas; Jasa service tas dan sepatu; perawatan, pembersihan dan perbaikan kulit; perbaikan sepatu, tas
dan ikat pinggang; perbaikan tas atau kantong dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071078
: 19/10/2021 16:42:15
:
: PT. BOGAMULIA NAGADI

540 Etiket

: Gedung Tempo Scan Tower
Jl. HR. Rasuna Said Kavling 3-4
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ferosta Genio
: Ferosta Genio : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Coklat.
: 29
: ===Minuman bakteri asam laktat; Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu; Minuman berbahan
dasar susu; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Olesan
berbahan dasar susu; Susu UHT; Susu dan produk susu; Susu kacang kedelai; Susu kocok; Yoghurt; bahan pengganti susu;
chia milk [bahan pengganti susu]; kacang kedelai, diolah; kephir [minuman susu]; krim [produk susu]; kumys [minuman susu];
minuman asam laktat; minuman berbahan dasar yogurt; minuman berdasarkan pengganti susu fermentasi; minuman rasa
stroberi berbahan dasar susu; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu, susu sebagai
komponen utama; minuman yang terbuat dari yogurt; minuman yang terutama terdiri dari susu; nasi susu; persiapan berbahan
dasar susu untuk membuat minuman; produk berbahan dasar susu kering untuk digunakan sebagai bahan pengganti
makanan; produk susu; quark [produk susu]; susu; susu (dalam bentuk) padatan; susu almon; susu bebas laktosa; susu beras
untuk digunakan sebagai bahan pengganti susu; susu berbahan dasar kacang digunakan sebagai pengganti susu; susu bubuk
kedelai; susu bubuk*; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil dan anak-anak; susu dengan penambahan vitamin; susu
evaporasi; susu fermentasi; susu gandum; susu kacang; susu kacang [minuman tanpa-alkohol]; susu kacang menjadi bahan
pengganti susu; susu kambing; susu kedelai; susu kelapa; susu kental; susu organik; susu pasteurisasi; susu pertumbuhan
untuk anak kecil dan anak-anak; susu rami untuk digunakan sebagai pengganti susu; susu rendah lemak; susu sapi; susu
semi-skim; susu skim; susu yang berasal dari hewan; susu yang berasal dari tumbuhan; susu, keju, mentega, yoghurt, dan
produk susu lainnya; teh susu berbahan dasar susu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071079
: 19/10/2021 16:44:03
: 4768703 20/05/2021 FR
: Decathlon SE

540 Etiket

Alamat Pemohon

: 4 Boulevard de Mons,
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
France

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Raden Prista Devina S.H.,
: PT Mirandah Asia Indonesia Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78 Setia Budi Kota Jakarta Selatan Dki Jakarta 112910

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VAN|RYSEL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 11
: ===Fitting lampu; aparatur pencahayaan; bola lampu; bola lampu elektrik; bola lampu untuk sinyal arah untuk kendaraan;
diffusers cahaya; dioda pemancar cahaya [LED] aparatur pencahayaan; lampu depan otomotif; lampu listrik; lampu
penerangan; lampu sepeda; lentera untuk penerangan; mantel lampu; obor listrik untuk penerangan; obor saku, listrik;
pencahayaan peralatan untuk kendaraan; perangkat anti-silau untuk kendaraan [lampu fitting]; tabung bercahaya untuk
penerangan; tabung lampu neon; tabung pencahayaan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021071080
: 19/10/2021 16:46:42
:
: PT. Polinasi Iddea Investama

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. H. R. Rasuna Said Kav. B 32-33, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan
: Juanitasari Winaga S.Pd.,M.M.,
: Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LinkRx + Logo
: LinkRx + Logo = Suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Merah muda dan ungu.
: 35

740

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071080
: 19/10/2021 16:46:42
:
: PT. FINAL IMPIAN NIAGA

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. JOGLO RAYA NO.88E KELURAHAN : JOGLO, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11640
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GAMEON
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, KUNING, ORANYE,,MERAH,HIJAU,HITAM
: 9, 41
: ===Dompet elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran; Kartu elektronik dan identifikasi
magnetik yang digunakan untuk layanan pembayaran; Kartu pembayaran; Perangkat keras untuk penyimpan data untuk
kegiatan jual-beli dan pembayaran; Perangkat lunak dan keras computer untuk memproses pembayaran elektronik dan untuk
mentransfer dan mencatat transfer dana ke dan dari orang lain melalui perangkat komunikasi elektronik termasuk smartphone,
tablet dan laptop; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk perdagangan, penyimpanan, pengiriman, penerimaan,
penerimaan dan pengiriman mata uang digital secara elektronik, dan mengatur transaksi pembayaran dan penukaran mata
uang digital.; Perangkat lunak permainan (game) komputer untuk perangkat komunikasi; Perangkat lunak yang menyediakan
dompet digital.; Peranti lunak komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat
operasi keuangan; Peranti lunak untuk memfasilitasi transaksi pembayaran yang aman dengan cara elektronik; Program
komputer untuk menjalankan transaksi melalui e-commerce; aplikasi komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik
serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi perangkat lunak untuk bermain game; kartu game komputer; kartu pembayaran
yang dikodekan; peralatan telekomunikasi digital; perangkat keras dan lunak komputer untuk mata uang virtual; perangkat
keras komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat keras komputer untuk perdagangan mata uang
elektronik; perangkat komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; perangkat
lunak e-commerce (perdagangan secara elektronik) komputer untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi
bisnis secara elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan
pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak game komputer; perangkat
lunak komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat lunak komputer untuk perdagangan mata uang
elektronik; perangkat lunak komputer untuk ponsel untuk tujuan bermain video game; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer; perangkat lunak komputer yang
digunakan untuk berhubungan dengan pembayaran mobile; perangkat lunak permainan elektronik; perangkat lunak permainan
komputer dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; perangkat lunak untuk digunakan dengan
mata uang digital; perangkat lunak untuk mengelola transaksi pembayaran dan pertukaran; perangkat lunak untuk
menyelesaikan transaksi keuangan; perangkat lunak untuk pembayaran mata uang digital dan transaksi pertukaran; perangkat
lunak untuk transaksi pembayaran; perangkat lunak untuk transfer dana elektronik; perangkat lunak, yaitu, platform keuangan
elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi dalam telepon seluler terintegrasi, PDA, dan
lingkungan berbasis web; program komputer untuk digunakan dalam telekomunikasi; program komputer untuk perdagangan
elektronik mata uang virtual; terminal pembayaran elektronik; terminal pembayaran elektronik biometrik===
===Jasa permainan secara online; Layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer atau jaringan ponsel;
Publikasi game komputer online; bermain game; game on-line; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan video online;
layanan game disediakan melalui jaringan komunikasi; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer;
layanan hiburan online; layanan permainan elektronik yang disediakan melalui jaringan komunikasi global; menyediakan
permainan video online [layanan hiburan]; penyediaan informasi yang berkaitan dengan layanan permainan on-line===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071081
: 19/10/2021 16:47:30
:
: PT. BOGAMULIA NAGADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Tempo Scan Tower
Jl. HR. Rasuna Said Kavling 3-4
Jakarta 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ferosta Genio
: Ferosta Genio : merupakan suatu penamaan.

591

Uraian Warna

: Merah dan Coklat.

740

540 Etiket

Halaman 434 dari 1251

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021071082
: 19/10/2021 16:47:50
:
: Indra Gunawan

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Sidorukun Komp. Krakatau Permai B8, Kota Medan, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Pentaland
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Jingga, Kuning, Hitam, Abu
: 37
: ===Jasa Kontraktor; jasa bangunan dan konstruksi; jasa kontraktor bangunan umum; jasa kontraktor properti; jasa kontraktor
rumah; pengembangan tanah dan bangunan pemukiman (jasa pembangunan)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 32
: ===Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Air kelapa dalam kemasan; Air minum atau air minum bersoda (mineral atau
non-mineral); Air oksigen; Bubuk untuk minuman; Jus buah atau sayuran; Konsentrat jus buah; MINUMAN BERKARBONASI,
NON-ALKOHOL; Minuman bebas alkohol; Minuman berbahan dasar kacang; Minuman buah atau sayuran; Minuman instan
berbahan dasar kacang; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen
gizi lainnya; Minuman malt; Minuman non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis); Minuman non-alkohol, yaitu, minuman
bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman yang dicampur dengan Ginseng bukan
untuk penggunaan medis; Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda; Minuman-minuman beraroma dan
bercita rasa; Sari buah; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman
sari sayuran, serbat, jus; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik,
minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman olahraga; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol
lainnya; air mineral dengan rasa; air minum dengan rasa; air soda; air tonik; air yang diperkaya nutrisi; minuman berbahan
dasar sereal bukan sebagai pengganti susu; minuman berenergi; minuman cola; minuman elektrolit isotonik tanpa-karbonasi;
minuman energi; minuman guarana (sejenis maple); minuman isotonik; minuman non alkohol yang terbuat dari air mineral dan
berbagai macam potongan buah; minuman non-alkohol berbahan dasar biji-bijian; minuman olahraga dan minuman berenergi;
minuman olahraga yang mengandung elektrolit; minuman pemulihan; minuman rasa buah; minuman rasa dengan karbonasi
tanpa-alkohol; minuman ringan; minuman sari kacang; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; minuman,
yaitu, air minum, air minum dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol lainnya, yaitu, minuman ringan,
minuman penambah tenaga dan minuman untuk olah raga; sarsaparilla [minuman tanpa-alkohol]; smoothie (sari sayuran);
soda krim; tablet (serbat) efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman===

: DID2021071083
: 19/10/2021 16:51:19
:
: PT Forisa Nusapersada

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Pegangsaan Dua No. 12, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AGARIA EKONOMI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan berwarna hitam
: 30
: ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman
cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman kakao; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi
dengan atau tanpa susu; Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri;
Minuman serbuk daun kelor; Minuman serbuk rasa campuran buah beri; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Sediaan untuk
membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan
berbentuk serbuk; minuman berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar
kakao; minuman berbahan dasar kopi; minuman cokelat; minuman cokelat dengan susu; minuman dengan bahan dasar
coklat; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh;
minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman
sediaan berbahan dasar kopi; minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari
teh; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman
berperisa cokelat; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ===

740

Halaman 435 dari 1251

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071085
: 19/10/2021 16:59:11
:
: PT Forisa Nusapersada

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Pegangsaan Dua No. 12, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AGARIA EKONOMI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan berwarna hitam
: 32
: ===Bubuk untuk minuman; Minuman serat buah; Minuman rasa buah; Minuman ringan yang tidak mengandung alkohol;
Minuman sari buah; Sediaan untuk membuat minuman; Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan dalam sediaan
minuman buah; Sirup untuk minuman; bubuk untuk membuat minuman; bubuk untuk minuman boba; esensi untuk membuat
minuman; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar buah beku; minuman buah; minuman buah dan jus buah;
minuman jeli; minuman rasa buah; minuman ringan; minuman ringan beraroma kopi; minuman ringan dengan aroma teh;
minuman ringan rasa buah; minuman sirup buah dengan air; serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar
buah; sirup buah untuk membuat minuman; sirup untuk membuat minuman; sirup untuk membuat minuman rasa buah; sirup
untuk membuat minuman ringan; sirup untuk minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071086
: 19/10/2021 17:04:43
:
: Dian Archeri

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOPO PERMAI BLOK 2 CD NO. 52, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40227
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Diethyl-6
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 5
: ===pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071087
: 19/10/2021 17:06:43
:
: PT. INTI SEMESTA PARTSINDO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Ruko Pelangi Blok C No.25, Taman Palem Lestari, Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730
: Agustia Krisanti S.H., M.H.
: Gedung Arva Lt.4 Jalan R.P. Soeroso No.40, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JJET BATT POWER RACE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Oranye, Putih, Hitam
: 9
: ===Baterai; Baterai penyimpanan timbal-asam untuk kendaraan listrik; Baterai untuk alat berat; Baterai untuk alat elektronik;
Baterai untuk penyedot debu; Baterai untuk peralatan olahraga; Baterai untuk sepeda listrik; Baterai untuk traktor beroda;
Baterai untuk truk; Baterai, listrik, untuk kendaraan; Komponen dan kelengkapan listrik untuk kendaraan darat, mesin, dan
peralatan, yaitu, amplifier untuk komunikasi nirkabel, antena, dan baterai; Pengisi daya untuk baterai; Peralatan pengisi daya
baterai; Suplai daya listrik, bergerak (Baterai yang dapat diisi ulang); acidimeter untuk baterai; aki untuk sepeda listrik, baterai
untuk senter; akumulator [baterai]; baterai dan alat pengisi daya baterai; baterai isi ulang untuk menyalakan kendaraan listrik;
baterai isi ulang yang memberi daya pada kendaraan listrik; baterai kering; baterai nikel-kadmium; baterai penyimpanan listrik;

740

Halaman 436 dari 1251

baterai surya; baterai untuk kendaraan; baterai untuk penerangan; baterai yang dapat diisi ulang; kotak baterai; kotak untuk
baterai; pemula melompat baterai; pengisi baterai; pengisi daya baterai; pengisi daya untuk baterai listrik; penguji baterai;
perangkat pengisian baterai untuk kendaraan bermotor; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan listrik; perangkat
pengisian daya baterai===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071088
: 19/10/2021 17:08:45
: 4768703 20/05/2021 FR
: Decathlon SE

540 Etiket

Alamat Pemohon

: 4 Boulevard de Mons,
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
France

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Raden Prista Devina S.H.,
: PT Mirandah Asia Indonesia Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78 Setia Budi Kota Jakarta Selatan Dki Jakarta 112910

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VAN|RYSEL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 21
: ===alat penghapus debu, non-listrik; bahan untuk pembuatan kuas; botol; botol air untuk sepeda; botol pendingin; instrumen
pembersih, dioperasikan dengan tangan; kain untuk membersihkan; kapal minum; kotak makan siang; kuas *; kulit chamois
untuk dibersihkan; membersihkan spons; sikat botol; sikat untuk membersihkan komponen sepeda; tas terisolasi untuk
makanan atau minuman, untuk keperluan rumah tangga; termos *; termos terisolasi termal; wol baja===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021071089
: 19/10/2021 17:09:38
:
: PT. Polinasi Iddea Investama

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. H. R. Rasuna Said Kav. B 32-33, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan
: Juanitasari Winaga S.Pd.,M.M.,
: Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LinkRx + Logo
: LinkRx + Logo = Suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah muda dan ungu.
: 44
: ===Layanan perawatan kesehatan; layanan klinik kesehatan; layanan perawatan kesehatan, yaitu, program kebugaran
(wellness) dan pencegahan, program pengendalian (management) perawatan kesehatan, program pengendalian
(management) penyakit dan program pengendalian (management) kondisi medis; layanan pusat kesehatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071091
: 19/10/2021 17:16:13
:
: PT Padi Flour Nusantara

540 Etiket

540 Etiket

: Menara Astra Lantai 27., Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6, RT10/RW11,Kel. Karet
Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10220, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10220
: Rakhmita Desmayanti S.H.,M.H
: SIP R LAW FIRM No.7 Building, Jl. Buncit Raya No.7 Kebayoran Lama Kota
Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Untaian Butir Beras + Asli
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hijau
: 16

Halaman 437 dari 1251

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Foil, bukan logam untuk pengemasan makanan; Laminasi
kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Plastik film dan kantong plastik untuk
membungkus dan mengemas; Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau karton; bahan kemasan dari karton atau kertas
untuk es; bahan pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan
pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; bahan plastik untuk kemasan; bahan-bahan plastik untuk
pengemasan dan pembungkus; bungkus gelembung plastik untuk pembungkus atau pengemasan; film plastik digunakan
sebagai kemasan untuk makanan; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong kertas atau
plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk es kemasan; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan
dan pengemasan; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kertas untuk pembungkus dan pengemasan; lapisan (plastik) untuk membungkus
makanan; lapisan tipis plastik untuk pembungkus; lembar kontrol kelembaban kertas atau plastik untuk kemasan bahan
makanan; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan; lembaran plastik, film dan tas untuk
pembungkus dan pengemasan dan barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; resep cetak dijual sebagai komponen
kemasan makanan; wadah dari kertas untuk pengemasan dan pengepakan; wadah kemasan industri dari karton; wadah
kemasan industri dari kertas dan karton===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071092
: 19/10/2021 17:23:19
:
: PT FREE WAY PERDAGANGAN INDONESIA

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

540 Etiket

: Jalan Jelambar Selatan 17 E, Komplek Pakuwon Blok H
Nomor 5, Kelurahan
Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta
: Deddy Firdaus Yulianto S.H., LL.M
: AFJ Counselors At Law, Setiabudi Building 2, 2nd Floor (207 B-C) Jl. H. R. Rasuna
Said Kav. 62

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LASSIE ALPHA
: merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===BAJU DARI KULIT; Baju koko; Baju renang; Busana Muslim; Celana jeans; Hijab; Ikat Kepala; Manset untuk lengan
kemejas (pakaian); Pashmina; Pelindung mata sebagai tutup kepala; Pelindung telinga [pakaian]; Pici (Kopiah); Selempang
pastor; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Tali pengikat penutup kaki; Tudung kepala (Pakaian); alas kaki; alas kaki khusus
untuk olahraga; baju olah raga; baju pelindung; baju rajut; baju tidur; band leher [bagian dari pakaian]; bulu [pakaian]; celana;
celana panjang; celana pendek; celemek [pakaian]; dasi; gamis; gaun; gaun pesta; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian];
jas; jilbab; jubah; jubah mandi; kamisol; kancing untuk sepatu bola; kaos; kaos kaki; kaos t shirt; kemeja; kemeja kancing;
kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; korset [pakaian dalam]; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; kotak saku;
kutang wanita; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; manset; mantel; pakaian; pakaian berbahan denim; pakaian dalam;
pakaian kulit imitasi; pakaian linen; pakaian seragam; pakaian ski; pakaian untuk bayi; pakaian untuk wanita; pakaian, alas
kaki dan tutup kepala; paku golf; pelindung kaki; pelindung matahari [headwear]; pelindung tumit untuk sepatu; penghangat
leher; piyama; ponco; rok; rompi; sandal; sandal pelindung kaki; sari; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu bot *; sepatu hak
tinggi; seragam; seragam dinas; seragam perawat; singlet; syal; syal leher [muffler]; syal pashmina; togas; topi matahari; topi
pelindung; topi pet [tutup kepala]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071093
: 19/10/2021 17:27:31
:
: Erwin Solihin

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pesantren Al-Misbah No. 29 RT. 07/07, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46122
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Arbifa
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, emas
: 25
: ===Baju koko; Daster anak-anak; Daster menyusui; Daster tidur; Gamis pria; Hijab; Kerudung kepala; Mukena; Tunik jumbo
(pakaian); daster; gamis; jilbab; kaftan; kurta (pakaian); pakaian; piyama; sarung; tunik===

540 Etiket

Halaman 438 dari 1251

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071094
: 19/10/2021 17:30:55
:
: WULAN SARI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. CIPARANG RT.002 RW.007 DS. CIPATAT, Kabupaten Bandung Barat, Jawa
Barat, 40754
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: M.IMA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, MERAH
: 29
: ===Keripik buah-buahan; Keripik kentang; Keripik paru; Keripik singkong aneka rasa; Keripik talas; Siomay; batagor; keripik
jamur; keripik pisang; keripik sayuran; keripik tempe; keripik ubi; pangsit berbahan dasar kentang; stik keju===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071095
: 19/10/2021 17:37:30
:
: JAFRA HOLDING COMPANY, B.V

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Geograaf 30 6921 EW Duiven
: Wulan Anggiet Purnamasari S.H.,
: Jl. Pandan Raya No. 68, Cibodasari, Cibodas, Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JAFRA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih.
: 1
: ===Bahan aktif yang diperoleh dari ekstrak alami, sayuran, laut, hewan, sintetis, bio-teknologi, dan dimaksudkan untuk
dimasukkan dalam komposisi produk kosmetik; Bahan baku (bahan kimia) untuk pembuatan produk kosmetik; Bahan kimia
untuk digunakan dalam pembuatan krim , losion, produk kosmetik atau supplemen makanan; Sediaan kimia untuk digunakan
dalam industri kosmetik; Senyawa nabati /tumbuhan yang digunakan dalam pembuatan krim, losion, produk kosmetik atau
supplemen makanan; antioksidan untuk digunakan dalam industri kosmetik; antioksidan untuk digunakan dalam pembuatan
kosmetik; bahan kimia pelunak untuk digunakan dalam industri kosmetik; bahan kimia untuk digunakan dalam manufaktur,
khususnya sediaan kosmetik dan toilet, sediaan penyegar udara dan penghilang bau, sediaan perawatan mulut, produk
pembersih rumah tangga, pewangi dan desinfektan; bahan pencegah penuaan dini (sediaan-sediaan kimia) untuk makanan
dan kosmetika; dispersan pigmen untuk digunakan dalam industri kosmetik; ekstrak botani, selain minyak esensial, untuk
digunakan dalam pembuatan kosmetik; ekstrak ramuan, selain minyak esensial, untuk digunakan dalam industri kosmetik;
ekstrak teh untuk digunakan dalam industri kosmetik; ekstrak tumbuhan, selain minyak atsiri, untuk digunakan dalam industri
kosmetik; kolagen untuk digunakan sebagai bahan baku dalam industri kosmetik; protein untuk digunakan dalam industri
kosmetik; sediaan kimia untuk digunakan dalam industri kosmetik; sediaan pembasah untuk digunakan dalam industri
kosmetik; sediaan-sediaan penahan kelembaban (sediaan-sediaan kimia) untuk makanan dan kosmetika; vitamin untuk
digunakan dalam industri kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071096
: 19/10/2021 17:58:23
:
: PT. BABABOO HOME INDONESIA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bukit Darmo Boulevard Ruko Regency R-35, Surabaya
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ONDOOT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hitam
: 21

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 439 dari 1251

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Alat untuk pengolahan makanan dan Minuman untuk keperluan rumah tangga (tidak memakai listrik); Gelas, kotak makan
siang dan wadah makanan; Kemasan wadah gelas untuk makanan; Kemasan wadah gelas untuk minuman; Mangkok; Mug
keramik; tempat bumbu, untuk penggunaan rumah tangga; sisir; cangkir; wadah minum terbuat dari gelas dan plastik; sikat
gigi listrik dan non-listrik; kotak makan siang; piring; wadah sikat gigi; spons mandi; toilet kecil untuk anak-anak, semua barang
di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka;
Sikat untuk keperluan pribadi; Spons untuk membersihkan instrumen medis; Toples untuk makanan hewan peliharaan; Wadah
makanan dan minuman untuk kegunaan rumah tangga dan untuk bepergian; Wadah minuman (tumblers);
Wadah perlengkapan mandi terpasang; artikel untuk keperluan pembersihan; bak mandi bayi; bak mandi plastik untuk anakanak; bak mandi untuk anak-anak; barang pecah belah, porselen dan gerabah; baskom cuci (mangkok, bukan bagian dari
instalasi sanitasi); blender makanan, non-listrik; botol minuman; cangkir pelatihan untuk bayi dan anak-anak; dispenser untuk
losion, sampo, kondisioner dan sabun mandi; ember; gelas [wadah]; gelas dan mangkuk bayi [peralatan makan bayi]; kain
pembersih [lap]; kotak sabun; kuas, kecuali kuas cat; kubah makanan; kulit chamois untuk dibersihkan; kursi toilet untuk anakanak; mashers makanan; mesin pemotong daging, untuk keperluan rumah tangga, non-listrik; mixer makanan, non-listrik,
untuk keperluan rumah tangga; panci; pengaduk minuman; peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur; peralatan makan
untuk bayi dan anak-anak, selain pisau, garpu dan sendok, bukan dari logam mulia; piring untuk hidangan; pispot untuk anakanak; pot; sarung tangan karet untuk keperluan rumah tangga; sendok kayu [peralatan dapur]; sikat cuci; sikat gigi untuk anakanak; sikat gigi untuk bayi; singkatan mandi bayi portabel; sisir dan spons; spons abrasif untuk menggosok kulit; stoples kaca
pengawet makanan; talenan dari kayu; tempat mandi bayi, dapat dipindah; tempat sampah; wadah penyimpanan makanan
sekali pakai; wadah rumah tangga untuk makanan; wadah terisolasi termal untuk makanan; wadah untuk menyiapkan,
menyimpan, menghangatkan dan menyajikan bahan makanan dan minuman, tidak termasuk dalam kelas lain; wajan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071098
: 19/10/2021 18:01:12
:
: Ferdinand Oscar Kurniawan

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GG. Saluyu II No. 5 RT 003 RW 006 Kel. Cibadak Kec. Astana Anyar, Kota Bandung,
Jawa Barat, 40241
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Frasa
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu, #58585a, R: 88 G: 88 B: 90, C:864 M:56 Y:53, K:28
: 34
: ===Cairan rokok elektronik (e-liquid) terdiri dari perasa dalam bentuk cair, selain minyak esensial, yang digunakan untuk
mengisi ulang kartrid rokok elektronik; Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Larutan cairan untuk rokok
elektronik; Larutan perasa nikotin cair tanpa tembakau untuk digunakan dalam penguap oral dan larutan isi ulang cair untuk
katrid penguap oral; Larutan perasa untuk digunakan dalam penguap oral dan larutan isi ulang cair untuk katrid penguap oral;
cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa dalam bentuk cair yang digunakan untuk
mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari propilen glikol; cairan rokok elektronik [eliquid] terdiri dari sayuran gliserin; e-liquid [cairan rokok elektronik]; larutan nikotin cair dan gel untuk digunakan dalam rokok
elektronik; larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071099
: 19/10/2021 18:02:49
:
: PT. BABABOO HOME INDONESIA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bukit Darmo Boulevard Ruko Regency R-35, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ONDOOT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 11
:
===Alat untuk menjaga minuman panas tetap hangat, alat untuk membuat air hangat; Dispenser pengharum listrik; Ketel
listrik; Lampu listrik dan peralatan penerangan lainnya; Lembaran aroma/pewangi untuk alat pengatur pakaian yang
menggunakan listrik untuk keperluan rumah tangga; Oven dapur listrik; Pemijat wajah listrik; Peralatan listrik untuk membuat
makanan panas; Peralatan penerangan listrik malam; Teko kopi listrik; adaptor toilet duduk dan adaptor toilet duduk untuk
anak-anak; alat memasak sous-vide, listrik; alat pemanas dan pendingin untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin; alat
pendingin minuman; alat pengering untuk bahan makanan; alat penyeteril untuk botol susu bayi; alat sterilisasi untuk botol
bayi; bidet listrik untuk keperluan rumah tangga; boiler listrik; broiler listrik; ceret listrik untuk keperluan rumah tangga; ceret,

740

540 Etiket

Halaman 440 dari 1251

listrik; dispenser minuman, listrik; filter udara untuk keperluan rumah tangga; footwarmers listrik; humidifier untuk keperluan
rumah tangga; ionizers air untuk keperluan rumah tangga; kipas listrik untuk keperluan rumah tangga; kompor listrik; lemari es
listrik; mesin kopi; mesin pengering pakaian, listrik, untuk keperluan rumah tangga; obor listrik; oven listrik; oven memasak
listrik; oven memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; panci, listrik; pemanas air listrik; pemanas elektrik untuk botol bayi;
pembersih udara rumah tangga; pembuat kopi listrik untuk penggunaan rumah tangga; penanak nasi listrik; pengering laundry,
listrik; penghangat makanan listrik; pengukus makanan, listrik; pengukus nasi menggunakan listrik; peralatan dan instalasi
untuk penerangan, pemanas, pendinginan, pembangkit uap, memasak, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan
sanitasi; peralatan memasak, listrik; peralatan pelunak air untuk keperluan rumah tangga; peralatan perawatan pakaian, yaitu
peralatan sterilisasi (sterilizing), penghilang bau (deodorizing) dan pengeringan untuk pakaian (listrik, untuk keperluan rumah
tangga); perangkat pensterilisasi di perjalanan untuk peralatan makan dan botol susu bayi; piring panas listrik untuk keperluan
rumah tangga; roaster listrik; rotisseries listrik; saringan-saringan (filters) air keran rumah tangga, bukan elektrik; sterilisasi
listrik untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi uap untuk keperluan rumah tangga; toaster roti listrik untuk keperluan rumah
tangga; unit pengeluaran makanan dan minuman yang dikontrol suhu, selain mesin penjual otomatis; wajan listrik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071100
: 19/10/2021 18:10:57
:
: SALLY WIEKA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sultan Agung No.6-B, Petisah Tengah, Medan
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MOANSA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat
: 3
: ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,
losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata,
eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan
pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih
dan pengelupas sel kulit; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; masker kecantikan,
krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah,
losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari
bukan medis, kapas untuk kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner,
mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); serum kecantikan; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071101
: 19/10/2021 18:13:14
:
: Adib Lutfi

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Bali Griya Residence, Br/Lingk. Padang Sumbu Tengah, Kota Denpasar, Bali
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: wimarl
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 11
: ===bak mandi; fitting mandi; sink===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071102
: 19/10/2021 18:16:05
:
: RIZHA VITANIA

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: PERUM RIVERSIDE BLOK D1 NO. 16 RT. 003 RW. 005 KELURAHAN
BALEARJOSARI KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG, Kota Malang, Jawa
Timur, 65126
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RVGLOW
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, KUNING EMAS
: 3
: ===Alas bedak; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa,
pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang
tidak mengandung obat; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi,
krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangiwangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan
detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah;
Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bibit parfum; Busa pencuci wajah;
Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit,
krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil
alis dan eyeliner; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim sabun yang tidak mengandung
obat untuk digunakan dalam mencuci; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk
tubuh (tidak mengandung obat); Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion untuk wajah; Minyak, krim
dan losion untuk kulit; Obat kumur; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de
toilette; Pasta cuci tangan (non-medis); Pasta gigi dan obat kumur; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pencuci tangan;
Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Produk-produk makeup, seperti, makeup
mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair,
perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun Mandi;
Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub bibir; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub]
kosmetik; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan
alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan
mencuci pakaian dan tekstil menggunakan tangan; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih
dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut;
Toner; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); agen pembilas pencuci piring; agen pencuci untuk
tekstil; air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; bahan parfum dan perasa/aroma; bedak; bedak bayi; bedak bayi
[perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan
sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan
kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan
anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body lotion untuk keperluan
kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk
keperluan kosmetik; bubuk pencuci rambut; cairan pencuci; colognes, parfum dan kosmetik; cuci buah dan sayuran; cuci
masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit;
dasar untuk parfum bunga; deterjen; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk
bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; gel pelembab
[kosmetik]; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen
pencuci piring; kit kosmetik; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar
noda pada wajah; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen
kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai,
pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair
untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok
pewangi toilet dan pembersih toilet; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner;
kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik tanpa obat; kosmetik, yaitu alas
bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata
(Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim
dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dasar bedak; krim malam; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pagi
untuk keperluan kosmetik; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik);
kulit quillaia untuk dicuci; losion; losion kosmetik; losion untuk tubuh; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kaki tanpa obat;
lotion kecantikan; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion non-obat untuk tubuh; lotion
pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; make-up
[kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; masker kecantikan, krim dan
minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion
tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan
medis, kapas untuk kecantikan; masker kosmetik; masker scrub pemurnian mendalam; membersihkan dan mencuci preparat
dan bahan; membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; mencuci soda, untuk membersihkan; minyak parfum; minyak
parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat
kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat untuk hewan peliharaan; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; paket kosmetik
wajah; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk
padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves;
pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung obat;
pembersih kulit; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pencuci muka; pencuci tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi;
pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pencuci wajah berbentuk
bubuk; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; persiapan scrubbing
(scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); preparat dan
bahan membersihkan dan mencuci untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan mandi pancuran (shower)
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yang tidak mengandung obat; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; sabun batangan untuk mandi; sabun cair untuk
mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun pengelupasan untuk wajah;
sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet parfum; scrub kaki;
scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan
untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah
dan tubuh; scrub wajah; sediaan untuk mencuci tangan; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik tidak mengandung obat
untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan membersihkan dan mencuci untuk
keperluan rumah tangga; sediaan mencuci rambut; sediaan pencuci piring; sediaan pencucian dan pemutihan; sediaan
pencucian untuk keperluan binatu; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim
tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan
kosmetik; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk
keperluan kosmetik; sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan
menjaga permukaan kendaraan termasuk sediaan untuk mencuci, memoles, mengkilapkan; sediaan untuk mencuci; sediaan
untuk mencuci buah dan sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh; sediaansediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk membersihkan dan mencuci; shampo
rambut; shampoo ketombe; tablet deterjen pencuci piring; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan
kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan
pribadi; zat pengering untuk mesin pencuci piring===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071103
: 19/10/2021 18:18:12
:
: Afia & Co

540 Etiket

: AXA Tower. 45th Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 18, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
12940, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940
: Nirma Afianita S.H.,C.T.L.
: Afia & Co. AXA Tower. 45th Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 18. Jakarta Selatan, DKI
Jakarta 12940. | Email : info@afia.co.id

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Stand for Your Rights through Innovative Strategy with Laws
: Mempertahankan Hak Anda Melalui Strategi Inovatif Berdasarkan Hukum

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Putih
: 45
: ===Jasa Lisensi Waralaba; Jasa konsultasi hukum di bidang bisnis; Jasa konsultasi kontrak dan hukum; Jasa lisensi desain
industri; Jasa lisensi rahasia dagang; Jasa menanggapi oposisi desain industri; Jasa menanggapi oposisi merek; Jasa
menanggapi penolakan cipta; Jasa menanggapi sanggahan desain; Jasa menanggapi sanggahan merek; Jasa mengajukan
banding merek ke Komisi Banding Merek; Jasa mengajukan banding paten ke Komisi Banding Paten; Jasa mengajukan
oposisi desain industri; Jasa mengajukan oposisi merek; Jasa pembuatan sanggahan merek; Jasa pendaftaran desain
industri; Jasa pendaftaran hak cipta; Jasa pendaftaran rahasia dagang; Jasa pengambilan sertifikat Hak Cipta; Jasa
penyelesaian perselisihan hubungan industrial; Jasa perpanjangan merek; Konsultasi hukum dan hubungan industrial;
Konsultasi hukum di bidang pasar modal; Konsultasi kepatuhan regulasi dalam bidang investasi dan keuangan; Konsultasi
terkait merek Internasional; Layanan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.; Layanan Pengurus
dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).; Lisensi
merek Internasional; Memberikan Solusi Hukum mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.;
Memberikan informasi mengenai prosedur hukum yang berkaitan dengan hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang.; Memberikan informasi tentang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.;
Pendaftaran merek internasional; jasa arbitrasi, mediasi dan penyelesaian sengketa; jasa bantuan hukum dalam pembuatan
kontrak; jasa hukum yang berkaitan dengan negosiasi dan penyusunan kontrak yang berkaitan dengan hak kekayaan
intelektual; jasa hukum yang berkaitan dengan negosiasi kontrak untuk orang lain; jasa hukum yang berkaitan dengan
pembentukan dan pendaftaran perusahaan; jasa konsultasi hukum; jasa konsultasi hukum di bidang perpajakan; jasa
konsultasi yang berkaitan dengan lisensi merek dagang; jasa konsultasi yang berkaitan dengan perlindungan merek dagang;
jasa lisensi hak cipta [layanan hukum]; jasa litigasi; jasa penyediaan informasi tentang hak kekayaan intelektual dan industri;
jasa penyediaan pendapat hukum ahli; jasa penyelesaian sengketa; jasa penyelesaian sengketa alternatif; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan hukum; lisensi hak cipta; lisensi hak kekayaan intelektual.; lisensi teknologi dan perangkat lunak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071105
: 19/10/2021 18:29:02
:
: Yuliyanti

540 Etiket

: Dramaga Pasar RT. 004 RW.003 Desa Dramaga Kec. Dramaga, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat, 16680
:
:
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PALANIEZZ
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Biru, Putih
: 29
: ===Manisan Pala===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071106
: 19/10/2021 18:31:54
:
: PT ARYA DUTA NUSANTARA

540 Etiket

: Jalan Dayung Raya No. 33 B, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua,
Kabupaten Tangerang, Banten, Kabupaten Tangerang, Banten
: Siong Chong Lukman S.H., S.Mn.,
: Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Rt. 008/001 Kelurahan Kebon Jeruk Kec. Andir
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GRAND MALOEKOE + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 39
: ===Jasa wisata; Pengaturan perjalanan tamasya dengan kapal; angkutan kapal pesiar; informasi travel; jasa
menyelenggarakan pengaturan dan pengantaran perjalanan wisata diving dan snorkeling bagi wisatawan; jasa paket liburan,
yaitu jasa perencanaan rincian paket liburan, jasa advis rincian paket perencanaan liburan, paket wisata perjalanan liburan,
jasa pengaturan paket perjalanan wisata liburan; jasa pemandu wisata; jasa pemandu wisata tirta; jasa perencanaan rute
perjalanan; jasa perjalanan wisata; jasa wisata bawah air diving dan snorkeling; layanan konsultasi dan pemesanan yang
berkaitan dengan perjalanan; layanan panduan perjalanan; layanan pariwisata medis menjadi layanan transportasi ke negara
lain untuk tujuan menerima perawatan medis; layanan pemandu wisata perjalanan pribadi; layanan pemesanan tiket
perjalanan; layanan wisata medis menjadi pengaturan transportasi, pemesanan perjalanan dan pemesanan perjalanan untuk
mendapatkan perawatan kesehatan; melakukan perjalanan wisata keliling dengan sepeda; melakukan perjalanan wisata
wisata dengan bus; memberikan informasi perjalanan wisata, melalui Internet; mengatur dan memesan kapal pesiar; mengatur
perjalanan melalui udara dan laut; mengatur perjalanan oleh agen wisata; mengatur perjalanan, wisata, dan kapal pesiar;
mengatur tur perjalanan wisata; mengatur wisata perjalanan dan kapal pesiar; menyediakan kendaraan untuk wisata dan
perjalanan; merencanakan dan mengatur tur wisata keliling dan wisata sehari; pemesanan perjalanan, wisata, dan kapal
pesiar; penyewaan, pemesanan dan penyediaan kapal, kapal pesiar, perahu dayung, perahu motor, kapal layar, kano dan
perahu air lainnya; reservasi perjalanan; sewa, pemesanan, dan penyediaan kapal pesiar; transportasi helikopter; transportasi
kapal penumpang; transportasi penumpang; tur perjalanan dan layanan pemesanan tiket===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071107
: 19/10/2021 18:32:33
:
: PT ARYA DUTA NUSANTARA

540 Etiket

: Jalan Dayung Raya No. 33 B, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua,
Kabupaten Tangerang, Banten, Kabupaten Tangerang, Banten
: Siong Chong Lukman S.H., S.Mn.,
: Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Rt. 008/001 Kelurahan Kebon Jeruk Kec. Andir
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GRAND MALOEKOE + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 43
:
===Jasa hotel; Jasa hotel dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa penyewaan villa; Jasa/layanan
hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi
tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan dengannya;
Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan perhotelan (hospitality); jasa
reservasi untuk penyediaan akomodasi perumahan sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur; kafe;
layanan lounge hotel; layanan pariwisata medis menjadi pemesanan atau pemesanan hotel atau akomodasi sementara untuk
mendapatkan perawatan kesehatan; memberikan informasi online terkait pemesanan akomodasi liburan; menyediakan
akomodasi hotel; menyediakan akomodasi liburan; menyediakan akomodasi sementara sebagai bagian dari paket
keramahtamahan; menyediakan layanan wisma; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan
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dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara
untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071108
: 19/10/2021 18:43:19
:
: JOHNI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Perniagaan GG. Pepaya RT.002 RW.006, Kabupaten Rokan Hilir, Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CIO CARE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Coklat, Putih
: 10
: ===Dot untuk bayi; Masker wajah untuk penggunaan medis; Peralatan dan perlengkapan pijat dan mobilitas; Peralatan pijat
dengan menggunakan getaran; botol susu; gaun medis; masker pernapasan pelindung untuk tujuan medis; masker sanitasi
untuk isolasi debu untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk tujuan isolasi virus; masker sanitasi untuk tujuan serbuk sari
isolasi; pelindung wajah transparan untuk digunakan oleh tenaga medis; pompa payudara tangan dioperasikan; sarung tangan
karet untuk tujuan bedah; sarung tangan karet untuk tujuan medis; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan bedah; sarung
tangan sekali pakai untuk tujuan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071109
: 19/10/2021 18:43:28
:
: Renny Sita Dames

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PELDA 2 RT 03 RW 02 JL. TAWES NO.11 KEL. LEMBURSITU KEC.
LEMBURSITU, Kota Sukabumi, Jawa Barat, 43169
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Cang-Jo Rs
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Hijau, Hitam
: 29
: ===Kacang hijau goreng===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071110
: 19/10/2021 18:43:48
:
: PT Padi Flour Nusantara

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Menara Astra Lantai 27., Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6, RT10/RW11,Kel. Karet
Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10220, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10220
: Rakhmita Desmayanti S.H.,M.H
: SIP R LAW FIRM No.7 Building, Jl. Buncit Raya No.7 Kebayoran Lama Kota
Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Untaian Butir Beras + Asli
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 16
: ===Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Foil, bukan logam untuk pengemasan makanan; Laminasi
kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Plastik film dan kantong plastik untuk
membungkus dan mengemas; Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau karton; bahan kemasan dari karton atau kertas
untuk es; bahan pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan
pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; bahan plastik untuk kemasan; bahan-bahan plastik untuk
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pengemasan dan pembungkus; bungkus gelembung plastik untuk pembungkus atau pengemasan; film plastik digunakan
sebagai kemasan untuk makanan; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong kertas atau
plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk es kemasan; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan
dan pengemasan; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kertas untuk pembungkus dan pengemasan; lapisan (plastik) untuk membungkus
makanan; lapisan tipis plastik untuk pembungkus; lembar kontrol kelembaban kertas atau plastik untuk kemasan bahan
makanan; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan; lembaran plastik, film dan tas untuk
pembungkus dan pengemasan dan barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; resep cetak dijual sebagai komponen
kemasan makanan; wadah dari kertas untuk pengemasan dan pengepakan; wadah kemasan industri dari karton; wadah
kemasan industri dari kertas dan karton===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Margorejo Indah XI/C-409, RT/RW: 003/008, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Ishak Bisma Widiyanto S.T.,S.H.
: Jalan Darmo Indah Barat 5/AB-9, RT.004 RW.004, Kel. Tandes, Kec. Tandes,
Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TUMBUH CORP.
: TUMBUH CORP.: Suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, krem, hijau, putih.
: 35
: ===Jasa pembuatan, evaluasi, pemosisian, strategi, dan pengujian merek; Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan
dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari pemasaran,
pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk
pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Kompilasi dan penyediaan dari direktori informasi
komersial on-line; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan iklan, yaitu mempromosikan merek, barang, dan layanan
orang lain; Layanan konsultasi merek; Manajemen Usaha; Mengatur dan mengelola promosi pemasaran untuk orang lain;
Pengembangan konsep periklanan; Periklanan online; Periklanan untuk orang lain; administrasi bisnis untuk orang lain;
administrasi franchise (waralaba); administrasi usaha; analisis pemasaran; bantuan pemasaran; desain, kreasi, persiapan,
produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; fungsi kantor; informasi pemasaran; jasa agen pemasaran;
jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan
pemasaran; jasa periklanan; jasa periklanan dan publisitas, yaitu, mempromosikan barang, jasa, identitas merek dan informasi
serta berita komersial pihak ketiga melalui media cetak, audio, video, digital dan medium on-line; jasa periklanan media sosial;
jasa periklanan video; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa-jasa
informasi usaha secara online, yakni, menganalisa preferensi individu dan menyediakan ulasan dan rekomendasi produk;
jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara metodemetode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran,
pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif,
yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran komunikasi viral; kompilasi dan penyediaan informasi bisnis;
kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial,
purwa rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari
Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat
jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer);
kompilasi data untuk orang lain; kompilasi informasi komersial; konsultasi bisnis strategi konsumen dalam bidang pemasaran,
merek, penjualan, pengoperasian, dan desain produk untuk memahami dan memprediksi konsumen, bisnis, serta tren dan
aksi pasar ritel; konsultasi merek; konsultasi pemasaran; konsultasi periklanan; layanan branding perusahaan; layanan
evaluasi merek; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan iklan untuk menciptakan
identitas merek untuk orang lain; layanan iklan untuk menciptakan identitas perusahaan dan merek; layanan iklan untuk orang
lain; layanan pemasaran dan branding, yaitu strategi konten dan rencana komunikasi; layanan pemasaran merek; layanan
pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan pengamatan dan
pengukuran perkembangan suatu merek merek; layanan strategi merek; manajemen bisnis; manajemen bisnis dan
pemasaran merek untuk bisnis dan individu; manajemen merek; menempatkan iklan untuk orang lain; mengatur kontrak, untuk
orang lain, untuk penyediaan layanan; menyediakan informasi online dan konten multi-media dalam presentas-presentasii
kepada para pengusaha, semua yang bergerak di bidang bisnis; menyediakan layanan informasi direktori komersial online;
menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruang untuk orang lain; pemasaran media sosial; penciptaan merek; pengelolaan
periklanan; pengelolaan resiko bisnis; pengembangan dan implementasi strategi pemasaran untuk orang lain; pengembangan
konsep periklanan dan pemasaran; pengembangan strategi dan konsep pemasaran; pengumpulan, kompilasi sistematisasi
informasi ke dalam database komputer; pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data bisnis, statistik, informasi,
dan indeks informasi untuk tujuan komersial atau periklanan; penyediaan direktori informasi komersil secara online melalui
internet; periklanan dan pemasaran; positioning merek; riset bisnis dan pemasaran; riset dan analisis pemasaran; strategi
media sosial dan konsultasi pemasaran; strategi pemasaran konten===

: JID2021071111
: 19/10/2021 19:01:22
:
: ABIBAYU GUSTRI KAMADJAJA

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071113
: 19/10/2021 19:23:15
:
: PT Padi Flour Nusantara

540 Etiket

: Menara Astra Lantai 27., Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6, RT10/RW11,Kel. Karet
Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10220, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10220
: Rakhmita Desmayanti S.H.,M.H
: SIP R LAW FIRM No.7 Building, Jl. Buncit Raya No.7 Kebayoran Lama Kota
Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Untaian Butir Beras + Asli
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 16
: ===Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Foil, bukan logam untuk pengemasan makanan; Laminasi
kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Plastik film dan kantong plastik untuk
membungkus dan mengemas; Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau karton; bahan kemasan dari karton atau kertas
untuk es; bahan pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan
pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; bahan plastik untuk kemasan; bahan-bahan plastik untuk
pengemasan dan pembungkus; bungkus gelembung plastik untuk pembungkus atau pengemasan; film plastik digunakan
sebagai kemasan untuk makanan; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong kertas atau
plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk es kemasan; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan
dan pengemasan; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kertas untuk pembungkus dan pengemasan; lapisan (plastik) untuk membungkus
makanan; lapisan tipis plastik untuk pembungkus; lembar kontrol kelembaban kertas atau plastik untuk kemasan bahan
makanan; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan; lembaran plastik, film dan tas untuk
pembungkus dan pengemasan dan barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; resep cetak dijual sebagai komponen
kemasan makanan; wadah dari kertas untuk pengemasan dan pengepakan; wadah kemasan industri dari karton; wadah
kemasan industri dari kertas dan karton===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071114
: 19/10/2021 19:24:27
:
: Nurlaila Nilam Warda

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Unggahan Rt.004 Rw.007, Kel/Desa Banjaragung, Kecamatan Puri,
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 61363
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning emas ,hitam, putih
: 35
: ===Distributor peralatan dan perlengkapan bayi; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian bersepeda; Jasa toko on-line

740

dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala
keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko pakaian eceran; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan dan
operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Layanan ritel
online yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan toko
grosir menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko ritel menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian dalam; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk
melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain,
termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: dekorasi interior dan eksterior, yaitu linen rumah tangga, tirai
bersih, gorden dari tekstil atau plastik, tirai dari tekstil, hiasan dinding dari tekstil, kain non-anyaman (tekstil), penutup
pelindung untuk furnitur, bantal (kecuali bantal untuk keperluan medis dan pemanasan), sarung bantal, penutup furnitur dari
tekstil, penutup tempat tidur, penutup meja, batang dan cincin gorden, kait tirai, rol, pita gorden, gantungan untuk gorden, tirai
dari logam, potongan ujung dan kurung untuk batang tirai bukan dari logam, gagang pintu bukan dari logam dan kenop untuk
furnitur bukan dari logam, renda dan bordir, pita, kawat untuk gorden, penahan gorden tidak untuk tekstil, penutup lantai dan
dinding, karpet dan permadani, bingkai foto, foto, stiker, cermin, karya seni dari logam mulia, kayu, plester atau plastik, ponsel
(benda dekoratif), kotak, kotak dari kayu atau plastik, lilin, tempat lilin, tembikar, vas, pot, penutup untuk pot, patung dan
patung dari logam mulia, porselen, terra-cotta atau kaca, air mancur, bunga kering untuk dekorasi, lampu, penutup lampu,
penahan tudung lampu, cat dan pernis, pewarna, pernis, pelapis permukaan, teras, tembikar, pot, bak (untuk tanaman),
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penutup untuk pot (bukan dari kertas), kotak jendela, mangkuk hias, bak, patung dan patung batu, beton atau terra-cotta, air
mancur dan kolam, dukungan tanaman, teralis, busur, layar (furnitur), penahan vas, pouffes, tiang untuk menaruh mantel,
tempat payung, rak majalah, furnitur taman, tempat bunga (furnitur), payung, pandepo, kotak peti untuk keperluan
penyimpanan, penghias ponsel, perabot, yaitu furnitur, cermin, bingkai foto dan tempat duduk, pengharum ruangan,
pengharum dan pembersih, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai
macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet
atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui
Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan makan, linen rumah tangga,
peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor, kompor induksi, tudung
extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot kopi, penggiling kopi,
perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan, pemanas listrik untuk
botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik, pengocok listrik untuk
keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung kue, pemasak dalam
waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es, mesin cokelat panas,
popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk mengiris bahan
makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich panggang, pembuat
pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin untuk membuat pasta,
panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu, mesin pengering unit
uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan pemanasan untuk
rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator, bantal pijat,
penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet, radiator listrik
dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian udara,
memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan
eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan
jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di
bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim,
lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan
kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana
ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam
tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu
hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga,
label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit,
yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat
dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak
peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan
pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik
lainnya; Toko mainan anak-anak; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko perlengkapan bayi; Toko
tekstil dan pakaian; Toko yang menjual pakaian; jasa periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan headwear;
jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi, bandana, mantel mandi, sandal
mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot, bra, celana untuk dipakai,
kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik, sepatu karet, pengikat kaus
kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju hangat), baju sweater; jasa
ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan karet yang belum
diproses dan setengah jadi, getah perca, getah, asbes, mika dan pengganti semua bahan ini, plastik dan resin dalam bentuk
ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan, pengepakan, penghentian dan bahan isolasi, pipa fleksibel, tabung dan selang,
bukan dari logam, kulit dan kulit imitasi, kulit halus dan kulit binatang, koper dan tas pembawa, payung dan payung matahari,
tongkat, cambuk, tali kekang dan pelana, kalung, tali pengikat dan pakaian hewan, tas surat seni [kasing], tas atletik, tas kecil
penyimpan surat dan dokumen, gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas untuk aksesoris perjalanan, tas pantai, tas
sabuk, ikat pinggang, ikat pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat dari kulit, dompet, tas sepatu bot, tas kantor,
tempat kartu nama, tas kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku cek, tas, tas untuk telepon bergerak, tas
genggam, tas kosmetik, tas dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam, pengikat dan tali dari kulit, alat pembawa
berbingkai berbentuk ransel untuk membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk payung, tas garmen, tas senam, tas
tangan, pakaian kuda, tas ransel, kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang penunggang kuda dan tack kuda,
dompet kunci, gantungan kunci terbuat dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat kunci, kantong kunci, ransel
/knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas untuk perlengkapan menginap
semalam, buku saku, dompet saku, portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda, ransel/rucksack, pelana, tas sekolah,
tas sekolah bersabuk dari kulit, ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas
olah raga, tali untuk sepatu roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk
bepergian, koper/trunk, kursi payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist pack), kantong untuk tas pinggang (waist
bag), kantong untuk tas pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan
dari logam untuk bangunan dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan
bitumen, bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari logam, perabot rumah, cermin, bingkai
foto , wadah bukan dari logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk, tulang ikan paus atau kulit mutiara,
kerang, tanah liat magnesium, batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, seprei [kecuali linen], tempat tidur
untuk hewan peliharaan rumah tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin gorden, hiasan dari plastik untuk
bahan makanan, bantal tiup [selain untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa-jasa ritel dan grosir yang
disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun,
parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tastas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas
kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; layanan periklanan dan manajeman
untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja
berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket,
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jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian),
sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka
mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian;
layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; penjualan hijab melalui internet / online; toko hijab; toko retail yang menyediakan
dan menjual barang-barang kebutuhan bayi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071115
: 19/10/2021 19:29:26
:
: OKI DARMANTYO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PONDOK INDAH BLOK R-17/16 RT. 006 RW. 011 KEL. KUTABUMI KEC. PASAR
KEMIS, Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 25
:
===ASKOT; Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan
pada jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal
selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Alat penutup telinga; Ampu (Tutup Kepala); Atasan sebagai pakaian;
BAJU DARI KULIT; Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian tumit untuk kaos kaki; Bagian tumit untuk
sepatu bot dan sepatu; Bagian ujung alas kaki; Baju Batabue; Baju Hangat; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat kerah kurakura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju
Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju
atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Baju koko; Baju lengan
panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Baklak;
Balaclava; Bandana anak-anak; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari
pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian);
Barang-barang pakaian olahraga; Baru (Rompi); Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Bedong; Blues; Blus
jumbo (pakaian); Bodysuit; Bretel [suspender]; Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana Care Cine; Busana
Muslim; Caping; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Cawet; Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang; Celana
dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk
wanita; Celana korduroi; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana panjang denim; Celana
panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana panjang yang dilapisi lilin;
Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana
pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin; Celana yang dilapisi lilin; Cimata
(Pakaian Adat); Color; Cukin; Dasi pramuka; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Daster anak-anak; Daster menyusui;
Daster tidur; Deta (Tutup Kepala); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Dungaree; Espadrilles; Flashes (pakaian); G-string;
Gamis pria; Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom; Gesper; Girdle sebagai pakaian dasar; Gurita (Korset); Hande-Hande
(Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Hijab; Hijab olahraga; Hot pants; Ikat Kepala; Ikat kaos kaki elastis; Ikat kepala
(pakaian); Ikat kepala agar tidak berkeringat; Ikat pinggang; Iket; Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket Jeans; Jaket anak-anak;
Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket printing; Jaket sablon;
Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat dari bahan
berlapis; Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket windbreaker;
Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas Kaen Serebet; Jas
anak-anak; Jerkins; Jubah; Jubah Pria; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Jube; Jumpsuit untuk anak-anak;
Kaftan; Kain atau kulit penutup kaki; Kain gurita bayi; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian; Kancing
untuk sepatu sepakbola (sepatu); Kancut; Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki
yang menyerap keringat; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt;
Kaos tanpa lengan; Kaus kaki sepak bola Amerika; Kaus kaki setinggi lutut; Kaus pakaian; Kebaya; Kelom; Kemeja (lengan
pendek); Kemeja Hawaii; Kerah polo; Keredong; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk
mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan; Kopiah; Kostum
Halloween dan kostum topeng; Kostum untuk digunakan dalam industri hiburan; Kulit bagian atas sepatu; Kulot; Kun (Rok
Bagian Bawah); Kutang nenek; Lambak (Sarung); Lang Leang; Lapisan-lapisan; Legging yang dilapisi lilin; Lis untuk alas kaki;
Liskol; List untuk alas kaki; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Mantel; Mantel kulit panjang; Mantel tahan dingin; Mantel
wol; Mantel yang dilapisi lilin; Mantel yang terbuat dari bahan berlapis; Masker penutup mata untuk tidur; Masker untuk
bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian); Meukasah (Baju); Meukeutop (Tutup Kepala); Mukena; Oroba Si Oli (Pakaian
Adat); Oto sepakbola Amerika; Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian];
Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan
untuk yoga; Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian
Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk
ski air dan dalam air; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana,
celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang;
Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt),
kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup
kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua
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potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek;
Pakaian dari kertas (bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi
untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk
perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar untuk olahraga;
Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian
pramuka; Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian
tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian
untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian wanita; Pakaian
wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian,
yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket,
kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap
keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo,
pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi
stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian
bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita,
kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri
atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang,
pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis,
pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana
pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi,
blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun,
jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt,
rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu
kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos
jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan
untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket
tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan
tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain
penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi
mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung,
jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung;
Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu,
stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang,
celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun
dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini,
celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaianpakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Paku untuk sepatu sepakbola; Pashmina; Peci; Pelindung kaki (dilapisi
lilin); Pelindung mata sebagai tutup kepala; Pelindung telinga [pakaian]; Pelindung ujung sepatu; Pembalut berbentuk kaus
kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan
(pakaian); Pembungkus pakaian; Penahan kaos kaki; Penghangat badan yang dilapisi lilin; Penghangat badan yang terbuat
dari bahan berlapis; Penghangat kaki; Penghangat telinga; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup
tabi); Penutup kepala yang dilapisi lilin; Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan
tangan; Penutup telinga; Penyerap yang dikenakan di leher; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Perlengkapan anti selip
untuk sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan logam untuk alas kaki; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Pici (Kopiah); Pici
Akar Bahar; Pita atau karet penahan kaos kaki; Pita penahan keringat saat berolahraga; Potongan-potongan kain untuk
bagian tumit kaos kaki; Rias Gede; Rok Jeans; Rok Luar; Rok dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin; Romper; Rompi; Rompi
anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat dari bahan berlapis; SARUNG PELEKAT; Sabuk dan ikat pinggang
untuk pakaian; Sabuk pengikat untuk menahan stocking; Sadariah (Oakaian Adat Pria Betawi); Sandal Gunung; Sandal kulit
gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung; Sarung batik; Sarung pelekat; Sarung printing; Sarung sutra (untuk sholat);
Sarung tangan bayi; Sarung tangan berjari yang terbuat dari kulit; Sarung tangan dalam berjari; Sarung tangan musim dingin;
Sarung tangan olahraga panahan; Sarung tangan tahan dingin; Sarung tangan tenun (pakaian); Sarung tenun; Sarung tenun
bukan mesin; Sarung tenun palekat; Sarung tenun tangan; Sarung tenun tradisional; Selempang; Selempang pastor; Selepe
(Ikat Pinggang Dari Logam); Selop; Selop Kasut; Selubung kaki; Sepatu Dansa; Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu
bot musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya antara lutut dan mata kaki; Sepatu cross training; Sepatu hak
tinggi; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu olahraga atau santai; Sepatu olahraga panahan; Sepatu
pantai; Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet yang tahan asam; Sepatu untuk jalan;
Sepatu/sandal dari rumput esparto; Setagen (Ikat Pinggang); Setelan pakaian main; Sileuweu (Celana); Singkot (Ulos Bagian
Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Soder (Selendang Tari); Sol bagian dalam; Sol karet; Sol sepatu; Songkok (Peci); Songkok
Bodor; Stoking; Surban; Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui
kepala (pullovers); Switer bordir; Switer lengan panjang; Switer printing; Switer sablon; Syal; Syal Serbaguna; Syal penutup
bahu yang digunakan untuk tukang cukur; Syal tabung leher; Syal untuk menutup kepala; Syal, shawls (syal); T-shirt; T-shirt
bordir; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt
printing; T-shirt sablon; TADAH LIUR BUKAN DARI KERTAS; Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki; Tali pengikat penutup
kaki; Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Taloe Ki Ieng Patah
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Sikureueng (Tali Pinggang); Tatakan air liur dari kain; Teluk Belanga (Pakaian Adat); Tengkulok (Penutup Kepala); Teralai
Betawi (Penutup Dada Berupa Kain Bertahta Emas); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris Selempang
Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala); Topi (penutup kepala) renang; Topi Cepiau; Topi dengan lidah yang menonjol
berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi pramuka; Topi
sebagai tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin; Topi yang
terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Toro (Baju Kurung); Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala
wanita (pakaian); Tumit-tumit sepatu; Tunik jumbo (pakaian); Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi listrik;
Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus untuk
olahraga; alas kaki militer; alas kaki terbuat dari kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki tidak termasuk alas kaki untuk
bersepeda yang memiliki perlengkapan untuk cleat sepeda untuk dipasang ke dan digunakan dengan sepeda; alas kaki untuk
anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pekerjaan berat; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan
wanita; alas kaki untuk snowboarding; alas kaki untuk wanita; alas kaki yang terbuat dari imitasi kulit; alas kaki, bukan untuk
olahraga; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu,
sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu
keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk sepatu;
alb; artikel pakaian untuk manusia; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang]; ascots; ashida [bakiak hujan tinggi]; atasan [pakaian];
atasan [pakaian] rugby; atasan atletik wanita dengan bra bawaan; atasan baju tanpa lengan; atasan bayi; atasan berkerudung;
atasan berleher tinggi; atasan bersalin; atasan dan bawahan atletik untuk pelari; atasan dan bawahan atletik untuk yoga;
atasan dengan gantungan; atasan olahraga; atasan polo rajutan; atasan rajut; atasan tenis; atasan untuk anak-anak; atasan
untuk bersepeda; atasan untuk pria; atasan untuk wanita; atasan yoga; babushkas [selendang kepala]; baeja [rompi tradisional
Korea untuk wanita]; bagian atas anyaman rotan untuk sandal gaya Jepang; bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu;
bagian atasnya untuk sandal gaya Jepang; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar,
sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; bagian depan
kemeja; baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim;
baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat;
baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju memancing; baju militer; baju olah raga; baju
olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang
one-piece; baju santai; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk
orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; balaclava ski; balaclavas; ban lengan [pakaian]; ban pinggang
(pakaian); band bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandana; bandana [syal]; bandeaux [pakaian]; bando;
bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian];
bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat;
barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; baret; baselayer tops; beanies; beha dan miniset;
beskap; bikini; bikini top; bingkai topi [kerangka]; bius pedal denim; blangkon; blazer; blazer [pakaian bisnis]; blazers; blus;
blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek; blus lengan pendek batik; blus
militer; boas [kalung]; bodices [pakaian dalam]; bodysuit; bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak; bodysuits untuk orang
dewasa; bodysuits untuk pria; bodysuits untuk wanita; bolero; boot bagian atasnya; bootee (sepatu bayi wol); booties; booties
bayi; booties untuk di pantai; booties untuk gym; booties untuk mendaki; booties untuk yoga; bra; bra bersalin; bra menyusui;
bra olahraga; bra olahraga pelembab kelembaban; bra perekat; bra tanpa strap; bralettes; bretel; bulu [pakaian]; bulu menjadi
pakaian; bulu tiruan [pakaian]; cadar; cagoule; camiknickers; camisette; capris denim; cardigan; celana; celana anak; celana
angin; celana atletik; celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian];
celana berburu; celana berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking);
celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam [pakaian]; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi;
celana dalam wanita; celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana dinas; celana empuk untuk
penggunaan atletik; celana formal; celana golf; celana haji; celana hiking; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak;
celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual;
celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki;
celana leging; celana mandi; celana militer; celana olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang
dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang
[pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anakanak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk
wanita; celana panjang yang ketat; celana panjang yang menyerap keringat; celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan;
celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan;
celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana
pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana pendek empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana
pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat; celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk
pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak
bola replika; celana pendek tenis; celana pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang;
celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk renang; celana pendek untuk selancar;
celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik; celana pof; celana popok bayi; celana pria; celana renang; celana
salju; celana santai; celana ski; celana snowboard; celana stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana
tanaman denim; celana tanggung; celana tempur; celana trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk
olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; celemek; celemek
[pakaian]; celemek kertas; celemek plastik; chasubles; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian
depan baju]; chullos [topi dengan penutup telinga]; cinchers pinggang; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; corselets;
cravat; dalaman jilbab; dasar baselayer; dasi; dasi (pakaian); dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra; daster; datejime [string
memperketat untuk kimono]; datemaki [bungkus sabuk untuk kimono]; dickeys [bagian depan baju]; durumagi [Mantel Korea];
earbands [pakaian]; fedoras; flat balet [sepatu flat]; footmuffs, tidak dipanaskan dengan listrik; foulards [artikel pakaian];
gabardin; gabardines [pakaian]; gamis; garter pengantin; gaucho; gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun bayi; gaun bersalin; gaun
dari wol; gaun denim; gaun ganti; gaun jumper (baju hangat); gaun kasmir; gaun koktail; gaun kulit; gaun mohair; gaun
pembaptisan; gaun pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun perawat; gaun pesta; gaun rajut; gaun rajutan; gaun
seremonial untuk wanita; gaun tabung; gaun tenis; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; gaun untuk wanita;
gaun yang terbuat dari kulit; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; geta [Bakiak
kayu gaya Jepang]; girdle; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for footlets [bagian dari pakaian]; gussets for
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leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari
pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; hak sepatu; hak
sepatu tersembunyi; hak untuk sepatu; hakama [rok lipit untuk kimono formal]; hal-hal lain; hanbok [pakaian tradisional Korea];
hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; haneri [dasi yang bisa dilepas untuk kimono]; haori [mantel pendek untuk kimono];
haori-himo [pengencang tali untuk haori]; headwear rekreasi; helm liner [hiasan kepala]; hidup [kimono penuh-panjang]; hiyorigeta [bakiak kayu rendah]; hoodies; ikat pergelangan tangan; ikat pinggang; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang
[bagian dari pakaian]; ikat pinggang [korset]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk
pakaian; ikatan bolo; ikatan bolo dengan ujung logam mulia; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket angin; jaket
barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket
bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim;
jaket empuk; jaket garbadine (pakaian); jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual; jaket
katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian;
jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan; jaket olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket
pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket
snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat
tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian
dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket, jaket olahraga,
jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi sepak bola; jaket, sepatu bot dan rompi untuk memancing; jas; jas [pakaian
bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas hujan setelan; jas kulit; jas luar; jas mandi; jas panjang;
jas pelaut; jas penerbangan; jas serikat; jas snowboard; jas taekwondo; jas tahan air untuk pengendara sepeda motor; jas tiga
potong [pakaian]; jas-jas luar yang panjang; jeans biru; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jepret
baju selangkangan untuk bayi dan balita; jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang]; jilbab; jubah; jubah bulu; jubah bulu tiruan;
jubah hujan; jubah mandi; jubah paduan suara; jubah pembaptisan; jubah penata rambut; jubah sampo; jubah untuk
digunakan di salon rambut dan toko tukang cukur; juban [kaus untuk kimono]; jumpsuit; jumpsuits [pakaian]; kaftan; kaftan
batik (pakaian); kain luaran; kain oto untuk anak-anak; kain oto untuk pengunjung dewasa; kain pengikat untuk pergelangan
tangan [pakaian]; kain tadah liur bayi; kamisol; kancing untuk sepatu bola; kantong untuk pakaian; kaos; kaos berkerah; kaos
grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi
bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong
anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana
pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan
kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kapten; karet [alas kaki]; katok; kaus; kaus [baju ketat];
kaus [pakaian]; kaus bola voli; kaus kaki; kaus kaki air; kaus kaki anak-anak; kaus kaki anti-keringat; kaus kaki baju pria; kaus
kaki celana panjang; kaus kaki dan stoking; kaus kaki non-slip; kaus kaki olahraga; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana
ketat; kaus kaki pergelangan kaki; kaus kaki pria; kaus kaki replika; kaus kaki sandal; kaus kaki sekali pakai; kaus kaki sepak
bola; kaus kaki tanpa kaki; kaus kaki tenis; kaus kaki termal; kaus kaki untuk bayi; kaus kaki wanita; kaus kaki wol; kaus kaki
yang menyerap keringat; kaus lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kaus pengendara sepeda; kaus sepak
bola; kaus tanpa lengan; kaus tanpa lengan, pakaian; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kebaya batik
(pakaian); kelengkapan logam untuk alas kaki; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja
berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp;
kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja
olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk
dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja yoga; kemeja-jacs; kemko; kepala
membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerah [pakaian]; kerah dilepas; kerah untuk gaun; kerudung [pakaian]; ketiak
gussets [bagian dari pakaian]; ketuk celana; kilt; kimono; koko habaib; koma-geta [bakiak kayu rendah]; kombinasi [pakaian];
korset; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan]; korset mantel parit (pakaian); korset menjadi pakaian dalam;
koshihimo [tali pinggang untuk kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum Halloween; kostum Halloween dan topeng
yang dijual berhubungan dengannya; kostum rakyat [pakaian]; kostum renang; kostum renang dilengkapi dengan bra cup;
kostum tari; kostum teater; kostum topeng; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kostum untuk
digunakan dalam permainan peran; kotak kaki; kotak saku; kuk baju; kurta (pakaian); kutang wanita; lacak jaket; lapisan dalam
sepatu bot salju; lapisan jaket; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; legging [celana panjang]; legging
[penghangat kaki]; legging bersalin; legging capri; legging menjadi celana panjang; legging pelangsing anti-selulit; lidah atau
tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; linen tubuh [garmen]; lingerie; lingerie bersalin; lis
pinggiran sol untuk sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot; mackintosh;
magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; mankini; manset;
manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel; mantel
[pakaian]; mantel berat; mantel bulu; mantel bulu tiruan; mantel debu; mantel denim; mantel kacang; mantel kulit; mantel kulit
domba; mantel laboratorium; mantel militer; mantel musim dingin; mantel olahraga; mantel pagi; mantel panjang; mantel
pemantul cahaya; mantel rok; mantel rumah; mantel untuk berkendara; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; mantel wol;
mantel yang terbuat dari katun; masker tidur; masker wajah musim dingin [pakaian]; melampaui sepatu; melawan celana
pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian;
menjalankan jas; miters [topi]; mokasin; monokini; muffs [pakaian]; mukuk; nemaki [jubah tidur Jepang]; nuisette; obi [band
selempang untuk kimono]; obiage [bustle holder bands for obi]; obiage-shin [kesibukan obi-simpul]; oto bayi dari plastik; oto
bayi, bukan dari kertas; oto sepakbola; oto, berlengan, bukan dari kertas; oto, bukan dari kain atau kertas; oto, bukan dari
kertas; overall; overall bib; overall bib untuk berburu; overall kerja; overall perawat; overshirts; overtrouser; pakaian; pakaian
(jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian atasan dari bulu; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk
olahraga air permukaan; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu;
pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian];
pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian
bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak;
pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga;
pakaian dalam panjang; pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian
dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian
dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana
untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi
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dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria;
pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk
bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono;
pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing; pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin;
pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen; pakaian luar; pakaian
luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar
untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk
wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian mewah; pakaian militer;
pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim;
pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki; pakaian pendakian; pakaian
pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian pria;
pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja
rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian renang neoprene; pakaian
renang one-piece; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk
wanita; pakaian ringan; pakaian ruam; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian seragam;
pakaian siap pakai; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet; pakaian sutra; pakaian tahan
air; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan
celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tenun dan pakaian rajutan;
pakaian termal; pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian
tidur; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur
untuk wanita; pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan;
pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk gulat;
pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk penggunaan
teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk seni bela diri;
pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian
dalam; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging,
pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas
hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band),
sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian
olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang dilengkapi LED;
pakaian yang menahan angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang
menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian,
alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian,
bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus
kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian,
yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian
dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paku golf; pantalon; para penyeberang memancing; paramentos [pakaian];
parcu; parka; pelaut; pelerine; pelindung kaki; pelindung kaki (celana); pelindung matahari [headwear]; pelindung ruam termal;
pelindung ruam termal untuk aerobik aqua; pelindung tumit untuk sepatu; pelisses; pengantin pengantin wanita; penghangat
kaki (pakaian); penghangat leher; penghangat lengan [pakaian]; penghangat lutut [pakaian]; penghangat tangan [sarung
tangan tanpa jari]; penghangat tubuh; penghangatan untuk kaki; pengikat kaus kaki; penguat untuk sepatu; penjaga ruam;
penjaga ruam untuk berselancar; penjaga ruam untuk olahraga air; penjaga ruam untuk perlindungan sinar matahari; penutup
dada khususnya untuk wanita (bustiers); penutup kepala; penutup kepala untuk olahraga [selain helm]; penutup kepala,
termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi
sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); penutup sepatu, selain untuk keperluan medis;
penutup untuk tabi; penyangga kayu untuk bakiak gaya Jepang; penyangga pakaian; peralatan cuaca busuk; perangkat nontergelincir untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki; perangkat yang tidak tergelincir untuk
booting; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot;
perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu bot; perlengkapan logam untuk bakiak kayu gaya Jepang;
perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk
anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; plimsolls; pompa [alas kaki]; ponco; ponco
hujan; pullover berkerudung; pullover bulu; pullover dari bulu domba; puncak jogging; puncak pemanasan; puncak tabung;
puncak topi; puncak turtleneck tiruan; puncak untuk orang dewasa; putte; rajutan [pakaian]; replika celana pendek sepak bola
Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; replika kaus kaki sepak bola Amerika; rok; rok
[pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok dalam; rok denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rok pendek; rok rajut; rok tabung; rok
tenis; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis; rompi bulu; rompi burung; rompi kamuflase; rompi kulit;
rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam; rompi puncak; rompi scrimmage; rompi tahan angin; ruan; sabuk;
sabuk kulit [pakaian]; sabuk militer; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk untuk pria;
sabuk yang terbuat dari kain; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sabuk yang terbuat dari kulit; sabuk yang terbuat dari
kulit imitasi; sabuk yang terbuat dari tekstil; sandal; sandal bakiak; sandal balet [sepatu dansa]; sandal bayi; sandal dan sepatu
pantai; sandal dansa; sandal hak tinggi; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan khusus; sandal kulit; sandal
kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal mandi; sandal pakai; sandal pantai;
sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal pelindung kaki; sandal plastik; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal
untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sapu tangan [pakaian]; sari; sarung; sarung tangan; sarung tangan
[pakaian]; sarung tangan berkuda; sarung tangan bulu; sarung tangan bulu tiruan; sarung tangan dengan ujung jari konduktif
yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh elektronik genggam; sarung tangan kamuflase; sarung
tangan kasmir; sarung tangan kulit; sarung tangan kulit domba; sarung tangan mengemudi; sarung tangan menjadi pakaian;
sarung tangan militer; sarung tangan musim dingin; sarung tangan pakaian; sarung tangan rajutan; sarung tangan sepeda;
sarung tangan ski; sarung tangan snowboard; sarung tangan tak berjari; sarung tangan terbuat dari kain, benang katun
rajutan; sarung tangan untuk memancing; sarung tangan untuk pakaian; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor;
sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; selempang; selempang untuk dipakai; selendang
[pakaian]; selendang untuk di pantai; selimut dpt dipakai; selop; sendal; sendal flip-flop; sepatu; sepatu Hujan; sepatu Latihan;
sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu
balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu berjalan; sepatu berkuda;
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sepatu bersepeda; sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot berjalan; sepatu boot karet;
sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk industri; sepatu
bot kulit domba; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis dan bahkan
sampai dengkul; sepatu bot rugby; sepatu bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air untuk memancing;
sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk
pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot wellington
[wellies]; sepatu bot yang ditutup dengan penutup baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu bot
yang tertutup baja; sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa; sepatu
dansa ballroom; sepatu dari kulit imitasi; sepatu dari kulit sapi; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan tumpukan
pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu
hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk stoking; sepatu
hak-tinggi; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging; sepatu kanvas;
sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas digunakan saat
melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu
kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu latihan dari kulit; sepatu luar terbuat dari karet
dan kedap air; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat tebing; sepatu pantai;
sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin wanita; sepatu perawatan;
sepatu platform; sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju; sepatu sandal; sepatu
santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu ski-Apres; sepatu slip-on; sepatu
snowboard; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek dan lapangan; sepatu trekking;
sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota; sepatu untuk orang dewasa;
sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar
ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana
olahraga; sepatu untuk voli kaki; sepatu untuk wanita; sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi
formal sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu yang terbuat dari
kulit asli; sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga; seragam; seragam aikido; seragam atletik; seragam baseball; seragam judo;
seragam karate; seragam olahraga; seragam perawat; seragam sekolah; seragam seni bela diri; seragam taekwondo;
seragam untuk olahraga tempur; seragam-seragam hotel; serape; set pendek [pakaian]; setelan angin; setelan baju (sweat
suits) sweater; setelan bisnis; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan ketel;
setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; setelan pakistan; setelan rok; setelan
untuk aktifitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk aktivitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk olah raga;
setengah boot; shift [pakaian]; shortalls; singlet; singlet olahraga; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sisipan tumit; skort
denim; slip pakaian dalam; slip ukuran penuh; slipovers; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol alas kaki; sol asbes untuk alas
kaki; sol dalam; sol karet atau bahan plastik timbul; sol karet untuk jikatabi; sol sandal; sol sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki;
sol untuk alas kaki; sol untuk sandal gaya Jepang; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot;
sorban; sriwal (pakaian); steel-capped shoes; stoking; stoking dan celana ketat tipis wanita; stoking setinggi lutut; stoking
tubuh; stola; stola bulu tiruan; suge-gasa [topi topi]; sundresses; sunsuits; suspender [bretel]; suspender kaus kaki; suspender
militer; suspender stocking; sweatbands; sweatbands tenis; sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru;
sweater ringan; syal; syal bahu; syal dan jilbab; syal dari bulu; syal kapas; syal kasmir; syal leher; syal leher [muffler]; syal
pashmina; syal renda; syal sutra; syal triko; syal wol; syal yang melingkar di leher; tabard; tabi [Kaus kaki gaya Jepang]; tali
bra [bagian dari pakaian]; tali celana; tali kaki untuk zori [sandal gaya Jepang]; tali pengikat untuk bakiak kayu gaya Jepang;
tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian]; tams; tanaman denim; tanaman kargo; tanaman legging; tank top untuk olahraga;
tankinis; tas boot snowboard; tas kain non woven; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas khusus diadaptasi
untuk sepatu golf; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu kriket; tas khusus diadaptasi
untuk sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard; tas khusus
disesuaikan untuk sepatu hoki lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu kriket; tas
sepatu sepak bola; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; terompah; thobes [jubah tradisional]; tips untuk alas kaki;
togas; topi; topi baseball; topi berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu tiruan;
topi dan peci; topi dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi kecil;
topi kertas [pakaian]; topi koki; topi kulit domba; topi mandi; topi matahari; topi militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi
olahraga; topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi
rajutan; topi renang; topi simpul; topi ski; topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang pesona; topi untuk anak-anak; topi
untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi hotel; trainer (alas
kaki); tubuh [pakaian]; tubuh kayu untuk bakiak gaya Jepang; tukang cukur smock; tuksedo; tumit timbul dari karet atau dari
bahan plastik; tunik; tuques; turban; turtleneck; tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini; tutup
kepala kulit; tutup kepala termal; tutup kepala untuk pria; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup
kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan; tutus; twinset; unitard; ushankas [topi bulu]; valenki [sepatu boot yang
terbuat dari bahan wol felt]; visor (penutup kepala); visor (tutup kepala); visor menjadi headwear; waraji [Alas kaki Jepang
terbuat dari jerami]; wimples; wimples (pakaian); zori [sandal gaya Jepang]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2021071116
: 19/10/2021 19:39:24
:
: Maulana Nugraha

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tamansari Bawah Gg. Mawar No.33/59 Rt. 002 Rw. 20, Kota Bandung, Jawa
Barat, 40116
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket
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Nama Merek
Arti Bahasa

: Nookly + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan biru navy
: 25
: ===celana kasual; jaket [pakaian]; kaos; pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071117
: 19/10/2021 19:39:42
:
: Pfizer Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 235 East 42nd Street, New York, New York 10017
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 9
: ===perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk komunikasi
data medis antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071118
: 19/10/2021 19:43:39
:
: Pfizer Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 235 East 42nd Street, New York, New York 10017
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HEMMOBILE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 9
: ===perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk komunikasi
data medis antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071120
: 19/10/2021 20:09:34
:
: TRI WIDIA ASTUTI

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN KARANG AMPEL RT:018 RW:009, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau,
29567
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WD GLASSKIN BEAUTY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Hitam, dan Putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh,

740

wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem,
masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo,
kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
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bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi
bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik;
Highlighter; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik);
Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Hyaluronic serum; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan
kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah
dan pelembab wajah.; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk perawatan rambut;
Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, Jel dan minyak berjemur, Kosmetik
fungsional, Sediaan-sediaan kosmetik anti penuaan, Kosmetik untuk rambut dan kulit kepala, Kosmetik untuk pijat, Rias muka,
Sediaan-sediaan kosmetik untuk rambut, Kosmetik perawatan badan dan kecantikan, Sediaan-sediaan kosmetik untuk mandi
berendam dan mandi pancuran, Kosmetik tabir surya, Kertas tissue yang mengandung kosmetik, Mandi busa (untuk
penggunaan kosmetik), Parfum dan minyak kelonyo, Sediaan-sediaan pembersih rias muka, Sabun kosmetik, Sampo, Sampo
badan, Sampo rambut, Losion rambut.; Kosmetik, lip cream, lipstik, blush on, spon, penghapus make-up, eyeshadow,
maskara, bedak, bulumata palsu (extension), masker, perawatan kulit, eyeliner, pensil alis.; Kosmetik, yaitu sediaan untuk
menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim sabun yang
tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit
dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lip tint (pewarna bibir); Lipensetip; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair;
Losion dan serum; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Maskara; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker
pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker
untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai
penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah
pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak, losion dan krem
untuk badan dan kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum, eau de toilette; Pemerah pipi dalam bentuk bedak;
Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pensil highlighter (kosmetik); Penyeka
sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan;
Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik
untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit;
Produk perawatan rambut; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona
mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk,
lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun
dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair,
padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan
untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk
membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk
mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan
cair; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel
tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan
& bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik
untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi
pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme
tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion
untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel,
toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo,
kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian;
Sediaan pewarna kuku; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan
perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab
dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Serum Kulit Dengan
Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum
bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik);
Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Susu pelembab
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tempat lipstik; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Vitamin C serum; bahan
pewarna rambut; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias
modifikasi simulasi tubuh; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bedak; bedak bayi; bedak bayi
[perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan
sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan
kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan
anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body lotion untuk keperluan
kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; bubuk sabun; bulu mata palsu; cairan pembersih; cat kuku; cat kuku dan penghapus cat kuku; cuci
masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit;
deodoran; deodoran tubuh; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; eau de parfum; eau de
toilette; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; gel mandi dan mandi; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit
[kosmetik]; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; ginseng mengklarifikasi masker
wajah pemolesan; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan
sediaan kosmetik; highlighter (kosmetik); kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan
spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata
rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit wewanginan
khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan
penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut,
deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair,
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gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kosmetik
dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan
perawatan pribadi; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan
penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik, yaitu alas bedak,
concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye
shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim dan
lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dasar bedak; krim kosmetik, lotion dan
sediaan lain untuk berjemur; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pelembab, lotion dan gel;
lem untuk menguatkan kuku; lilin tanpa selip untuk lantai; lipstik; losion dan krem pelembab badan dan kulit; lotion dan
pelembab anti-penuaan; lotion kecantikan; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut tanpa obat; lotion styling; lotion tabir
surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up bedak; make-up dasar bedak;
make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; maskara; maskara rambut;
masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker
kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim
untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi
kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk
losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker mata untuk keperluan
kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker
pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker perawatan
rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang
minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk
perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah;
masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang;
masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion
dan preparat; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori;
paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik;
paket masker untuk keperluan kosmetik; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pelembab rambut; pelembab, losion dan
krem untuk badan dan kulit; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pencuci tubuh (sabun) bayi; penghilang cat kuku; penghilang
cat kuku berbentuk gel; penghilang lem [selain untuk keperluan industri]; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan
sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku;
perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; pewangi rambut;
pewarna kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan
sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan
(sprays); produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih
(kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; sabun almond; sabun
antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun
cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring;
sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki;
sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun
deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim
tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun
mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun
non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah
warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi;
sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa
obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun
untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak
mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion
untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa
untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran
dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sarung tangan pra-dibasahi dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk
perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan
rambut; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan
kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik
tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri;
sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik
untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan
kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik
untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit
dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up
artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan
kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan
gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata
rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan;
sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat selsel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan
kulit; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik;
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sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi,
losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa
obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik;
sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perlengkapan
mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaansediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaansediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun,
wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; semprotan untuk tubuh yang
mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum
jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata;
serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat
bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang
mengandung ekstrak batu permata; shampoo kering; shampoo ketombe; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan
kulit; susu pembersih wajah; tempat lipstik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan
sediaan kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik;
wewangian dan wangi-wangian; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak
esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071121
: 19/10/2021 20:17:37
: 4768703 20/05/2021 FR
: Decathlon SE

540 Etiket

Alamat Pemohon

: 4 Boulevard de Mons,
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
France

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Raden Prista Devina S.H.,
: PT Mirandah Asia Indonesia Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78 Setia Budi Kota Jakarta Selatan Dki Jakarta 112910

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VAN|RYSEL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 28
: ===Permainan, mainan, barang-barang senam dan olahraga (kecuali pakaian, alas kaki dan matras), bantalan lutut (peralatan
olahraga); barang-barang pelindung (peralatan olahraga), bantalan sikut (peralatan olahraga), bantalan lutut (peralatan
olahraga), pelindung tulang kering (peralatan olahraga), pelindung tangan (peralatan olahraga); bantalan pelindung [bagian
dari pakaian olahraga]; pelindung bahu ; pelindung dada (untuk penggunaan olahraga); pelindung lutut [artikel olahraga];
pelindung paha (untuk penggunaan olahraga); pelindung panggul (untuk penggunaan olahraga); pelindung pergelangan
tangan [artikel olahraga]; pelindung siku [artikel olahraga]; pelindung tubuh untuk penggunaan olahraga; pelindung tulang ekor
(untuk penggunaan olahraga); pelindung tulang kering (alat olahraga); penjaga kaki [artikel olahraga]; penjaga lengan [artikel
olahraga]; rol untuk sepeda latihan stasioner; sepeda latihan stasioner; skuter [mainan]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071122
: 19/10/2021 20:27:32
:
: BERNARD RAHARJA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: CLUSTER ALICANTE BLOK AB 3/22 RT.01/021 KEL. MEDANG KEC.
PAGEDANGAN, Kabupaten Tangerang, Banten, 15334
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PATRICIA BRIDAL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, EMAS (GOLD)
: 45
: ===Jasa kapel pernikahan; Jasa perencanaan dan pengaturan upacara dan resepsi pernikahan; Penyediaan informasi
konsumen, berita, serta komentar pada bidang vendor-vendor pesta pernikahan secara online; Penyediaan website yang
menampilkan informasi konsumen terkait dengan vendor-vendor pernikahan; jasa agen pernikahan; jasa konseling bimbingan
pernikahan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pengaturan upacara pernikahan; jasa pengadaan
upacara pernikahan sipil; jasa penyediaan dan pengadaan upacara pernikahan sipil non-denominasi dan non-agama; jasa
penyediaan pendeta/pastor/orang yang meresmikan pernikahan; jasa penyewaan kamar pengantin (huppah) pernikahan; jasa

740
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perencanaan dan pengaturan upacara pernikahan; jasa pernikahan; melakukan upacara pernikahan sipil===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071123
: 19/10/2021 20:28:40
:
: JANG, Ki Kwon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: G1806, Tower Palace, Dogok-dong 467-29, Gangnam-gu, Seoul 135-270, Republic
of Korea
: Damar Swarno Dwipo S.H., M.H.,
: Plaza SUA, 2nd Floor, Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 27, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SHESMISS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 18
: ===Ransel; Tas-tas; dompet; koper; payung; payung dan payung matahari; tas bepergian; tas kantor; tas pantai; tas sekolah;
tas tangan; tas, dari kulit, untuk kemasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071124
: 19/10/2021 20:29:08
:
: PUTRA ADI PERDANA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PULAU PANGGUNG PERUMAHAN WAY HUWI BLOK A NO.11 RT.001
RW.000, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH
: 3
:
===Aftershave; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Amplas besi; Amplas
cat duco; Amplas kayu; Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Aromatik diffuser; Baby soaps; Bahan kimia sebagai
komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.;
Bahan pengawet kulit (pengkilat); Bahan riasan; Balsam bayi (lilin lebah) tidak mengandung obat; Balsem dan losion yang
dipakai setelah bercukur; Balsem kecantikan; Balsem mata; Bantal mata mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk
mandi; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bibit parfum; Bubuk sampo; Bulu mata buatan; Bulu mata
palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Bumbu Mayat; Bunga Rampe; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa
pembersih; Busa pencuci wajah; Busa rambut; Cairan Esensi; Cairan atau zat untuk menghilangkan lemak, minyak, dan
kotoran; Cairan atau zat untuk membersihkan komponen-komponen rem kendaraan; Cairan harum untuk tubuh; Cairan
pembersih kaca dan lampu kendaraan; Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan pembersih karat; Cairan pembersih
kotoran (lumpur) yang melekat; Cairan pembersih kotoran yang mengandung kalsium; Cairan pembersih transmisi otomatis;
Cairan pembersih untuk pendingin mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk menyetrika; Cairan
untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Coating kaca
mobil; Cologne bayi; Deodorant stick; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen
cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry;
Deterjen untuk keperluan binatu; Dispenser pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut; Dupa yang disemprotkan;
Eksfoliator; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens rambut; Esensi untuk keperluan kosmetik;
Eyeliner; Garis Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing
(kosmetik ); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah bercukur
untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gincu; Highlighter; Highlighter bubuk (kosmetik);
Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Home Peeling wajah; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non
listrik; Isi ulang untuk dispenser pengharum ruangan listrik; Kain Penggosok; Kain amplas dari pasir; Kain penyeka
[perlengkapan mandi]; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk
kosmetik; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Kolonye; Korektor warna bibir; Kosmetik fungsional; Kosmetik
perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut;
Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau
mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan
dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim
flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif
(kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim matahari (bukan untuk
pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim

740
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pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim
pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya;
Krim untuk mandi; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik);
Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area
di sekitar mata; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Kuku buatan; Lak
rambut; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat);
Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Lembaran untuk pori-pori di hidung;
Lembaran, bantalan, ban, cakram dan roda abrasif; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lipensetip; Lipstik berbentuk
pasta; Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk
wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus make-up; Losion
pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan
wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk pijat;
Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat;
Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Maker
wajah (Kosmetik); Malam pembuat sepatu; Malam tukang sepatu; Malam untuk kulit; Malam untuk sepatu; Maskara; Masker
Wajah; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk kulit
sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah
arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Media
abrasif untuk keperluan dapur (pembersihan); Minyak bayi; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak
untuk mandi pancuran; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik);
Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Obat kumur oral; Obat kumur tidak
mengandung obat; Odol; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum
untuk bayi; Pasta cuci tangan (non-medis); Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab kulit
sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain untuk barangbarang keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut pakaian; Pelet (Minyak); Pelicin pakaian; Pembasmi
jamur yang pada kaca mobil; Pembersih; Pembersih Badan; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan;
Pembersih blok mesin mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih karpet; Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up;
Pembersih makeup all-in-one; Pembersih untuk badan; Pembersih wajah (kosmetik); Pembilas kain; Pemerah bibir; Pemerah
kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pencuci tangan; Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan; Pengkilap ban;
Pengkilap body mobil; Pengkilap interior; Pengkilap serba guna (semir ban); Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penguat
warna pada kain; Penjernih; Pensil highlighter (kosmetik); Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar nafas tidak
mengandung obat; Penyegar ruangan; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik,
penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi; Permen karet kunyah untuk
memutihkan gigi; Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis dalam pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip
dan penutup lantai anti slip; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi
untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih
lama; Pewarna dan cat rambut; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk
kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan
kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk
perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan
bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan
pembersih kulit dan badan; Produk perawatan rambut; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang sudah diberikan
wewangian; Pupur; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik);
Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak
mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang
bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan
untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun
tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan cairan dan
sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan dasar untuk tata rias
wajah; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab,
lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran
dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan
kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat; Sediaan mandi; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil
menggunakan tangan; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid); Sediaan pembersih
untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan
pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk
keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan pengelupas cat dan sticker; Sediaan pengelupasan atau
penghilangan cat dan pernis; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan penghapus perekat; Sediaan penghilang noda untuk
keperluan laundry; Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan kulit nonobat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan perawatan
rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan
perlindungan dari sinar matahari; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan sediaan untuk
membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan sediaan untuk membuang lemak; Sediaan setelah bercukur; Sediaan tabir surya
kosmetik; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk keperluan pembersihan;
Sediaan untuk mandi dan mandi; Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk membersihkan (tidak mengandung obat);
Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk
menahan sinar matahari; Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan
bulu (kosmetik); Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok kendaraan; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan
untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-
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sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan pembersih untuk keperluan industri, yaitu komposisi berbasis
pelarut untuk pembersihan dan dekontaminasi reaktor, kapal, tangki, menara vakum, alat penukar panas, perpipaan, kolom
penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Sediaan-sediaan
pewarna bibir; Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); Semir sepatu; Semir
sepatu bot; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Semprotan pembersih karpet; Senyawa
wewangian; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan
untuk keperluan kosmetik; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik);
Sipat; Sipat (Kosmetik); Siwak; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Standar pelembut kain; Strip perban pelembab
untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk
perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik); Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue
wangi basah; Tisu basah; Tisu diresapi sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu
penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner antipenuaan; Toner cair (Kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada
wajah; Udara yang dimampatkan dalam kaleng untuk tujuan pembersihan dan penghapusan; Vitamin rambut; Warna alis; Wax
polishing (malam pemoles); Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab
untuk kulit; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat
untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; Zat untuk menurunkan kelembaban untuk penggunaan rumah tangga; abrasive
industri; abu vulkanik untuk dibersihkan; agen pembilas pencuci piring; agen pembilas untuk cucian; air bunga jeruk [sulingan
herbal]; air lavender; air linen beraroma; air toilet biasa; air wangi; alis palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris
[parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas; amplas untuk mengasah pensil
gambar; anti keringat; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi;
aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial]; aromatik untuk keperluan rumah tangga; astrigen untuk wajah tidak
mengandung obat; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan kimia pencerah
warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; bahan pembersih untuk membersihkan permukaan; bahan pemoles untuk
pengawetan kulit; bahan pewarna rambut; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi
tubuh; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi
tubuh; baju-baju bayi yang diresapi; bakhoor; balm cukur; balm rambut non-obat; balsam non-medis untuk rambut; balsem
bibir tanpa obat; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan medis; band abrasif; bantalan diresapi dengan
sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up;
bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu
atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basis make-up dalam
bentuk pasta; basis untuk make-up; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang dupa; batu apung;
batu apung buatan; batu apung untuk digunakan pada tubuh; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen];
batu keramik beraroma; batu tawas [astringen]; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna
yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak mandi; bedak
rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; bedak wajah
longgar; berkumur, bukan untuk tujuan medis; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang];
body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body
shimmer lotion; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi;
bubuk gigi dibasahi; bubuk gosok; bubuk kaki tanpa obat; bubuk mandi tanpa obat; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik;
bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pacar; bubuk pemoles; bubuk tubuh berkilau;
bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa cukur; busa
mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk mandi berendam dan pancuran;
butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cairan gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan
pembersih kaca depan mobil; cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa
kamera; cairan penghapus kutek; cairan penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak
esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cat krom; cat kuku; cat
kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat sediaan pengupasan; cat wajah; cat, pernis dan pernis menghapus komposisi;
celak mata; cemerlang; cologne setelah bercukur; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk penggunaan
pribadi; cream bath campuran bunga kering dengan rempah-rempah; cuci buah dan sayuran; dandan; dasar bedak (kosmetik);
dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar
(Eye primer); dasar untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran
tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak
untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; detergen untuk
menghilangkan jamur; deterjen; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk
bubuk; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk penggunaan rumah tangga;
diamantine [abrasif]; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien
rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi
wajah; enamel kuku; esens pemutih; esens perawatan kulit non-medis; esens tubuh; esens untuk kulit; esens wajah; esensi
badian; esensi mint [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [zat eterik]; face tonics klarifikasi
penyeimbang minyak; fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; garam mandi; garam mandi beraroma;
garam mandi tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; garam
pemutih; gel cukur; gel kecantikan; gel kosmetik; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau memperpanjang tan; gel
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi dan mandi, bukan untuk tujuan medis; gel
mandi, krim dan minyak; gel patung; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel
pewarna alis; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan
kosmetik; gel tahan usia; gel tanpa obat; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel
untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk tubuh; gel
untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur;
gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; gel-gel perawatan kulit; gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu;
glasir pati untuk keperluan binatu; glasir rambut; glitter kuku; greasepaint; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan
deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih
kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan
sediaan kosmetik; hidrator kulit; highlighter (kosmetik); hio; ionone [wewangian]; isi ulang aroma untuk reed diffusers; jel dan
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krem untuk mandi shower; jel dan krim untuk mandi shower; kain amplas; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan
deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan pembersih kulit; kain diresapi untuk pemolesan; kain make-up dari kapas;
kamar mandi tanpa obat; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas
pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik;
karbida logam [abrasive]; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi;
kemenyan; kertas amplas; kertas amplas untuk mengasah pensil gambar; kertas polishing; kertas untuk menghilangkan
minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kerucut pinus beraroma; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang
terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari
gloss; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias
yang terdiri dari perona mata; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar
noda pada wajah; komposisi abrasif yang digunakan dalam pembuatan cat logam; komposisi pelepas cat; kondisioner bibir;
kondisioner kain; kondisioner kuku; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner;
kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kondisioner sampo; korundum [abrasif]; kosmetik; kosmetik bermain
anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan
tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kulit
kepala; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yang
dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu
permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih
make-up; krim; krim after-shave (non-obat); krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim
anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim antipenuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim
berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim bibir; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel
kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk
perawatan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim
kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang
adil untuk keperluan kosmetik; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pagi untuk
keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih
[kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim
pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim penghalus kulit; krim pengkondisi; krim
pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk
keperluan medis; krim pra-cukur; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu
dan boot; krim setelah dicukur; krim siang; krim tabir surya; krim tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim
pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan
kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk mandi; krim untuk
memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non
medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk spa; krim wajah; krim wajah dan
tubuh; krim wajah tidak mengandung obat; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, losion dan gel
penyamakan; kristal mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kuku buatan akrilik; kuku buatan bubuk; kuku buatan dari
logam mulia; kuku jari kaki palsu; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku;
larutan pembersih bioteknologi untuk memecah bahan organik dan menghilangkan noda; larutan pembersih untuk peralatan
sterilisasi ultrasonik gigi; lem untuk menguatkan kuku; lembar abrasif; lembar pengering antistatik; lilin bahan kulit; lilin boot;
lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin carnauba polishing untuk penggunaan mobil; lilin kumis; lilin lantai; lilin
mobil; lilin pembuat sepatu; lilin pijat, selain untuk keperluan medis; lilin tanpa selip untuk lantai; lilin untuk keperluan
kecantikan; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion untuk kulit; losion bayi; losion dan krem pelembab badan
dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (nonmedis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion pemutih kulit wajah;
losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu
matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk rambut; losion
untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion,
krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan
mandi]; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kaki
tanpa obat; lotion kecantikan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion
kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion mata; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh;
lotion pengeritingan permanen; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion rambut tanpa obat; lotion
restorasi rambut tanpa obat; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan
usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk
jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk
perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak;
make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu; make-up
mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk
compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi;
manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker
kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik;
masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik;
masker mata; masker pelembab kulit; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk
wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker tanah liat penyeimbang minyak;
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masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tubuh; masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah memurnikan arang;
membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan dan mencuci preparat dan bahan;
membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan kapur; membersihkan pelarut, selain untuk digunakan
dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun tanaman;
membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion; memoles batu; memoles untuk alat
musik; mencuci soda, untuk membersihkan; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak
almond; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak bergamot; minyak dan lotion
penyamakan matahari; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial
untuk digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan umum;
minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak kasturi [wewangian]; minyak lavender; minyak mandi; minyak mandi dan
garam mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik;
minyak melati; minyak memperbaiki rambut; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak
penyamakan matahari; minyak peppermint [wewangian]; minyak perlindungan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh;
minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak terpentin untuk
degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik;
minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk
parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wangi; minyak wangi
digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak-minyak perawatan kulit; mizu-oshiroi [foundation cair];
mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; musk alami; mutiara mandi; mutiara
mandi untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan
medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat untuk hewan peliharaan; obat
kumur, bukan untuk keperluan medis; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku
[kosmetik]; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang
dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk
keperluan kosmetik; parfum; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet;
parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasir abrasif; pasir untuk
sandblasting; pasta abrasif; pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi dalam
bentuk permen karet; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit;
pasta untuk tangkai pisau cukur; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelarut pembersih, selain
untuk digunakan dalam proses pembuatan; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab
kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab tangan;
pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah tidak mengandung obat;
pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelicin dan pengharum pakaian yang akan di setrika; pelindung bibir nonobat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat;
pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih berbasis kimia
bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di industri dan rumah tangga (selain untuk digunakan dalam proses
manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi bahan organik dan hidrokarbon; pembersih berbentuk krim;
pembersih busa untuk penggunaan pribadi; pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung obat; pembersih kamar mandi;
pembersih karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kulit; pembersih oven;
pembersih pakaian selam; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk bubuk; pembersih saluran pembuangan kimia
dalam bentuk cairan; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk gel; pembersih semprot untuk keperluan rumah
tangga; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan
kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak
mengandung obat; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; pembersihan, pemolesan,
penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif;
pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilas akhir cucian; pembilas gigi; pembilasan rambut [kondisioner
sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak;
pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih bokong; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih
ketiak; pemutih kuku; pemutih selakangan; pena cat kuku; pena cat kuku remover; pena korektor untuk riasan mata; pencerah
kulit; pencuci tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci wajah berbentuk bubuk;
penetral bibir; penetral untuk pengeritingan permanen; pengawet untuk kulit [poles]; pengelupas sel kulit (peel) wajah;
pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; pengeras kuku; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat;
penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku; penghilang cat kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang
kapur; penghilang noda hewan peliharaan; penghilang pernis; pengkilap bibir; pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam
bentuk semprotan; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil make-up; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk
keperluan memutihkan gigi; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar nafas, bukan untuk tujuan medis; penyegar tubuh
dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka yang diresapi dengan sediaan dan bahan-bahan
untuk membersihkan dan memoles; peralatan mandi tanpa obat; perasa makanan [minyak esensial]; perawatan kulit dalam
bentuk semprotan; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk
keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk
membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut
palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan
kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata berupa kilauan
(Eyeshadow glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); persiapan scrubbing (scrubbing preparations)
untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); persiapan untuk perawatan rambut;
petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk
kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel
[kosmetik]; pewarna janggut; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pijat lilin untuk keperluan kosmetik;
poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar; pomades untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik]; potpourris
[wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan
mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants]
untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik];
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primer make-up; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin
(waxes) dan semprotan (sprays); produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk
merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak
mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan
untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan;
produk wewangian; racun lebah untuk keperluan kosmetik; ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari
minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rendam kaki tanpa pengobatan; rum rum; rum rum untuk keperluan
kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan
untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam;
sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci
kaki; sabun cukur; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah;
sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun nonobat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pelana; sabun pencerah
warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat
kaki; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat,
butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak
untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair,
busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur
untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sachet bunga rampai untuk dimasukkan
dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; sachet untuk linen wangi; safrol; sahampoo untuk kendaraan; salep kulit pelembab
[kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sampo; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo
hewan peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo untuk bayi; sampo untuk
kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sarung tangan pengamplasan;
sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub kaki; scrub krim tubuh; scrub
pengelupasan untuk kaki; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil;
sediaan untuk mencuci tangan; sediaan untuk mengkilapkan buah; sediaan abrasif; sediaan anti keringat (sediaan mandi);
sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan
baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur; sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu
atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing kuku;
sediaan cukur; sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan nonobat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obatobatan]; sediaan degreasing untuk keperluan rumah tangga; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut;
sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan gerusan; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk
hewan peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan hiasan rambut [sediaan
highlight]; sediaan kondisioner kain; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa
obat; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar
matahari; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk
layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya
sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang
digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan
sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik,
yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi busa; sediaan
mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan
mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi untuk hewan peliharaan; sediaan
mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan membersihkan kendaraan; sediaan menghapus make-up; sediaan
menghilangkan karat; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih
peralatan rumah tangga; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih untuk membersihkan
permukaan substrat dari pelapis, noda, cat dan komposisi endapan yang tidak diinginkan untuk menghilangkan getah dan
perekat, pelumas dan tar serta sediaan dekalsifikasi dan penghancuran kerak untuk pembersihan produk rumah tangga;
sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan
kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca depan; sediaan pembersihan karburator dan
tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barangbarang perokok; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pembersihan untuk ban
dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda
dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan
untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk membersihkan permukaan;
sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan
pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemolesan; sediaan pemolesan untuk bahan kulit; sediaan pemolesan,
penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutihan gigi; sediaan pencuci; sediaan pencucian untuk keperluan
binatu; sediaan pengeritingan dan pengeritingan permanen; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan
penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan
kaki tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan
perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal;
sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion,
krim dan sampo; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan
non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak;
sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan
perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik;
sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perbaikan kuku; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara
untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan pra-cukur
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dan setelah-cukur; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi nonobat; sediaan sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tata rias; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk mandi
berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan dapur,
sediaan untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan
untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk membersihkan,
melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan
kendaraan termasuk sediaan untuk mencuci, memoles, mengkilapkan; sediaan untuk membersihkan, merawat dan
memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan memperindah kulit, kulit
kepala dan rambut; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap; sediaan untuk membuka saluran pipa drainase;
sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut
palsu; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk
mengecat rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menggosok; sediaan untuk menghapus
manikur; sediaan untuk menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk
mengilatkan [semir]; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan
rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk
pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk
pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengupasan lilin dari lantai; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan
untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh
dan kecantikan; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan
untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan
untuk pewarnaan awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi
warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk
menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit; sediaan) zat pencerah
warna untuk keperluan binatu di dalam rumah tangga; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum,
selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak;
sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan
kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk
pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk
wajah dan tubuh; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk membersihkan
dan mencuci; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan,
membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning
lotion [kosmetik]; semir boot; semir dan lilin sepatu; semir furnitur; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan krim;
semir untuk furnitur dan lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan dengan pengharum untuk badan, semprotan
dengan pengharum untuk ruangan; semprotan kamar beraroma; semprotan linen beraroma; semprotan pelindung panas untuk
rambut; semprotan penata rambut; semprotan penyegar kain beraroma; semprotan penyegar nafas; semprotan rambut;
semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang
mengandung wewangian; senyawa buffing; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serbuk basma; serpih mandi; serum
anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit
tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang
mengandung ekstrak batu permata; shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan];
shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat];
shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; silikon
karbida [abrasif]; soda pemutih; solusi gerusan; stik untuk menyebarkan aroma; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker seni
tubuh; strip abrasif; strip napas menyegarkan; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; sulingan
tanaman; sun-tanning gel; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu kecantikan; susu mandi; susu
pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu setelah
dicukur; susu setelah matahari; susu tubuh; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk
losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat; tas organizer untuk keperluan kosmetik
terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tato yang
dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; terpentin untuk mengalami degreasing; texturizers kulit; tips kuku;
tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu (wipes) atau bantalan yang
diresapi dengan persiapan atau bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu bayi diresapi dengan sediaan
pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu kosmetik pra-lembab; tisu
kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah direndam sebelumnya; tisu pra-dibasahi
dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau
penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner
kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi;
topeng kulit kepala; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; udara bertekanan
kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; ujung kuku buatan; wangi-wangian; warna alis dalam bentuk pensil dan
bubuk; warna jenggot; warna pipi; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur;
wewangian kayu cedar; wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat;
wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa;
wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi; wol baja diresapi untuk pembersihan; zat
pelembut untuk keperluan rumah tangga===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071127
: 19/10/2021 20:57:40
:
: Williem, Sri Wahyudi Lioe

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: City Resort Komplek Malibu Blok B No. 9, Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Rabit
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Hitam
: 9
: ===Alat pengisi daya untuk smartphone; Alat untuk mengendalikan perangkat otomatisasi rumah, perangkat informasi yang
dikendalikan oleh suara, perangkat asisten pribadi digital yang dikendalikan oleh suara yang terintegrasikan dengan layanan
yang tersedia melalui aplikasi serta aplikasi piranti lunak, alat pengeras suara audio pintar yang terhubung ke cloud dan
dikendalikan oleh suara; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang penilaian,
perbaikan, layanan pemasangan dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/ atau
kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang terkait; Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan penjual untuk
menyebarkan poster pintar baik pada lokasi toko penjualan eceran dan grosir sehingga pelanggan dapat langsung
menempelkan perlengkapan telekomunikasi mereka yang dapat dibawa lang sung di lokasi toko tersebut untuk mengakses
kupon, potongan, diskon, voucher dan tawaran khusus yang telah dikirimkan melalui komunikasi RFID atau NFC tanpa kontak;
Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak) untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel
pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel
pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait kompetisi Liga
Basket; Aplikasi yang mobil dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pemrosesan, pemeriksaan kembali dan
penyuntingan data dari jam tangan pintar dan alat yang mobil yang menampilkan sistem pemosisian global, kompas,
barometer, altimeter, pedometer, meter detak jantung, accelerometer dan termometer; Baterai tambahan untuk smartphone;
Baterai, listrik, untuk telepon seluler, telepon pintar dan tablet komputer;; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon pintar; Cincin
pegangan pada telepon pintar; Gelang lengan khusus diadaptasi untuk perangkat elektronik pribadi, yaitu, untuk smartphones;
Gelang-gelang yang mengkomunikasikan data ke personal digital assistant, telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet
dan komputer-komputer pribadi melalui situs internet dan jaringan-jaringan komunikasi komputer dan elektronik lainnya; Jam
tangan pintar (pengolahan data); Jam tangan pintar yang digunakan pada pergelangan tangan yang memiliki tampilan sebagai
telepon, perangkat lunak dan layar yang menampilkan, mengirimkan dan menerima teks/pesan, email-email, data dan
informasi; Jam tangan pintar yang mempunyai fungsi radio pengawasan; Jam-jam tangan dengan fungsi sebagai alat
komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal elektronik seperti telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet, PDA,
komputer-komputer; Jam-jam tangan yang dilengkapi kamera dan alat pemutar MP3, dan yang mengkomunikasikan data ke
telepon-telepon pintar dan PDAs; Kaca mata pintar (pengolahan data); Kartu pintar [kartu sirkuit terpadu]; Kartu
pintar/mutakhir (kartu sirkuit terpadu); Lapisan film pelindung dalam bentuk kristal cair untuk telepon pintar; Monitor, layar
tampilan, display yang dipasang di kepala, dan headset untuk digunakan dengan komputer, smartphone, perangkat elektronik
bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, dan pemutar dan
perekam audio dan video; Monopod digunakan untuk mengambil foto yang diletakkan pada smartphone atau kamera yang
berada di luar jangkauan normal tangan; Nada dering yang dapat diunduh untuk telepon selular, telepon pintar, asisten digital
pribadi (PDA); Pasokan daya listrik untuk telepon pintar; Pengisi daya baterai ponsel pintar; Penstabil dan penopang komputer
tablet dan ponsel pintar yang dapat disesuaikan; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk
perangkat elektronik genggam, yaitu ponsel pintar (smartphone), komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video
portabel; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu,
ponsel pintar [smartphone], komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga tangan, penyangga,
dan dudukan disesuaikan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu, telepon pintar, komputer tablet, kamera, dan pemutar
suara dan video portabel; Peralatan elektronik digital yang digunakan pada bagian anggota badan (misal dipergelangan
tangan) terutama terdiri dari arloji yang juga menampilkan telepon, perangkat lunak dan tampilan layar untuk melihat,
mengirimkan dan menerima teks/pesan, email-email, data dan informasi dari telepon pintar, komputer-komputer tablet dan
komputer-komputer yang portabel; Perangkat genggam nirkabel, yaitu, perangkat informasi yang dikontrol suara terdiri dari
speaker audio pintar yang terkoneksi dengan awan (cloud) dan dikontrol suara dengan kemampuan asisten pribadi virtual,
tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak
aplikasi komputer untuk penyediaan keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan transaksi
keuangan menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan
teknologi buku besar yang didistribusikan.; Perangkat lunak aplikasi untuk ponsel pintar; Perangkat lunak aplikasi untuk
smartphone untuk digunakan dalam mengendalikan dan memantau peralatan pendingin udara; Perangkat lunak computer
untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk mengakses jasa help desk untuk
computer desktop dan laptop, ponsel pintar, dan perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan
sistem keamanan rumah di internet.; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat
komputasi dan komunikasi untuk menyediakan advis dan rekomendasi mengenai perbedaan ponsel pintar, perangkat
komputasi, dan perangkat komunikasi, dan perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem
keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan.; Perangkat lunak dan keras computer untuk memproses
pembayaran elektronik dan untuk mentransfer dan mencatat transfer dana ke dan dari orang lain melalui perangkat
komunikasi elektronik termasuk smartphone, tablet dan laptop; Perangkat lunak komputer untuk tag pintar; Perangkat lunak
untuk kontrak pintar; Perangkat periferal untuk komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat elektronik
yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, televisi, set top box, serta pemutar dan
perekam audio dan video; Perangkat pintar yang dapat dipakai; Perangkat yang dapat dipakai untuk mengendalikan komputer,
telepon seluler, perangkat elektronik seluler, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam
audio dan video, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theatre, dan sistem hiburan; Peranti lunak aplikasi
komputer untuk telepon pintar, alat PDA dan komputer tablet, yaitu, peranti lunak untuk digunakan oleh pengemudi
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kendaraan dan penumpang untuk mengakses, melihat, dan berinteraksi dengan dan mengunduh (download) konten informasi
dan hiburan [sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak untuk telepon pintar yang memberikan pengguna kemampuan
untuk mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan membuka kunci pintu kendaraan dan
memulai dan mematikan kendaraan [sehubungan dengan otomobil]; Periferal yang dapat dikenakan untuk digunakan dengan
komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, jam tangan pintar, kacamata pintar, cincin pintar, earphone,
headphone, televisi, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan video; Piranti lunak komputer yang digunakan untuk
pengendalian informasi yang dikendalikan melalui suara dan asisten.pribadi, yaitu, alat pengeras suara pintar dengan
kemampuan asisten pribadi virtual yang terkoneksi dengan cloud dan dikendalikan melalui suara; Ponsel pintar dalam bentuk
kacamata; Ponsel pintar yang digunakan pada bagian anggota badan; Program aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan jam
tangan pintar; Program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; Program perangkat lunak aplikasi
pintar, dapat diunduh untuk terminal nirkabel; Sistem otomatisasi rumah yaitu peralatan kontrol pusat untuk rumah pintar;
Speaker audio pintar; Tali jam tangan (pintar) elektronik untuk memonitor kesehatan yang mengkomunikasikan data waktunyata ke perangkat elektronik lainnya; Tali jam tangan dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminalterminal elektronik seperti telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; Telepon pintar
(smartphones) yang dipasang di pergelangan tangan; Telepon pintar berupa jam tangan; Telepon pintar yang dipasang di
pergelangan tangan; Telepon seluler pintar; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol suara
dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk mengakses dan menelusuri database online, situs web, telepon
genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel untuk dokumen, berkas, dan informasi atas
perintah yang disimpan lainnya; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol suara dan manual
dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk menyediakan jasa pelayanan pengurus (concierge) pribadi untuk pihak
lain yang diinisiasikan oleh perintah pengontrol-suara melalui suatu telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar,
komputer genggam, komputer portabel, yaitu, menambah dan mengakses janji bertemu dengan kalendar, alarm,
penghitung/pengatur waktu (timers), pengingat (reminders) dan membuat reservasi restoran, perjalanan, dan hotel; alat
kendali jarak jauh untuk mengendalikan komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang
dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, set
top box, speaker, amplifier, sistem home theatre, dan sistem hiburan; alat kendali jarak jauh untuk mengontrol komputer,
telepon seluler, perangkat elektronik mobile, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan pintar, kacamata pintar,
alat pemutar dan alat perekam audio dan video, televisi, alat pengeras suara, amplifier, sistem home theater, dan sistem
hiburan; antarmuka untuk komputer, layar komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang
dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam audio dan video; antarmuka
untuk komputer, layar komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam
tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam audio dan video; antarmuka untuk komputer,
periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik digital mobile, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan
pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta alat pemutar dan alat perekam audio dan video; aplikasi (perangkat lunak)
yang dapat diunduh untuk telepon pintar; aplikasi perangkat lunak komputer untuk komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar,
monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi,
perangkat periferal komputer, pemutar media portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi perangkat lunak
untuk perangkat elektronik seluler dan perangkat elektronik portabel, yaitu, telepon seluler, telepon selular, ponsel pintar,
konsol permainan genggam, komputer tablet, komputer laptop, dan komputer notebook; aplikasi ponsel pintar [perangkat
lunak]; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar, dapat diunduh; aplikasi seluler yang
dapat diunduh untuk digunakan dengan komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer,
pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar
media portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan
komputer tablet; aplikasi untuk ponsel, komputer tablet, dan ponsel pintar dalam bentuk permainan video yang dapat diunduh;
bantalan pengisian nirkabel untuk smartphone; casing dan cover untuk smartphone; casing untuk ponsel pintar; casing untuk
ponsel pintar (smart phones); cincin pintar; film pelindung diadaptasi untuk smartphone; film pelindung diadaptasi untuk
smartphone untuk melindungi tampilan kristal cair; film pelindung disesuaikan untuk layar komputer, layar ponsel, dan layar
jam tangan pintar; film pelindung disesuaikan untuk layar ponsel pintar; film pelindung yang diadaptasi untuk layar komputer,
layar telepon mobil dan layar arloji pintar; film pelindung yang diadaptasi untuk ponsel pintar (smart phones); film pelindung
yang disesuaikan untuk layar ponsel cerdas; flip cover untuk smartphone; gambar dan lukisan yang dapat diunduh untuk
display/tampilan siaga telepon genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal informasi
mobile; gelang (bands) untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; gelang pintar; gelang pintar untuk
menerima dan mengirim panggilan telepon, surat elektronik, dan pesan; gelang pintar yang digunakan dengan ponsel pintar;
gelang pintar yang mengkomunikasikan data ke perangkat elektronik lainnya; gelang pintar yang mengkomunikasikan data ke
telepon pintar; gelang pintar yang terdiri dari perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pertukaran data dan informasi
dari ponsel pintar; headset nirkabel untuk digunakan dengan smartphone; headset nirkabel untuk telepon seluler, ponsel pintar
dan komputer tablet; headset tanpa kabel untuk smartphone; jam tangan pintar; jam tangan pintar (pengolah data); jam tangan
pintar (smart watches) yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphones), melalui situs web internet dan
komputer dan jaringan komunikasi elektronik lainnya; jam tangan pintar menggabungkan fungsi permainan elektronik; jam
tangan yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar; jam tangan yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar
(smartphone); jam tanggan yang menggabungkankamera dan pemutar MP3, dan yang mengkomunikasikan data ke telepon
pintar (smartphones) dan PDA; kabel untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; kaca mata pintar
(pengolah data); kacamata olahraga, kacamata anti-silau, kacamata pintar, kacamata 3D; kacamata pintar; kalung pintar; kartu
chip elektronik kosong [kartu pintar kosong]; kartu pintar (kartu chip); kartu pintar kosong; kartu pintar yang dikodekan; kartu
sirkuit terpadu [kartu pintar]; kartu sirkuit terpadu kosong [kartu pintar kosong]; kasing tahan air untuk ponsel pintar; kasing
yang diadaptasi untuk memegang jam tangan pintar; keyboard untuk smartphone; komponen dan aksesori untuk komputer,
yaitu: periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan
pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, dan set top box; komputer
yang bisa dipakai berbentuk jam tangan pintar dan kacamata pintar; komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor,
display, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi,
perangkat periferal komputer, pemutar media portabel dan semua perangkat komunikasi elektronik digital yang mampu untuk
menyediakan akses ke jaringan komunikasi nirkabel, jaringan telekomunikasi dan Internet; komputer yang bisa dipakai,
smartphone, monitor, display, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan
telekomunikasi, perangkat perangkat komputer, pemutar media portabel dan semua perangkat komunikasi elektronik digital
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semua untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan untuk memungkinkan pelanggan mengakses
informasi keuangan dan rekening bank dan untuk melakukan transaksi bisnis bank; konektor listrik dan elektronik, skrup,
kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok, dan adaptor untuk digunakan dengan komputer, telepon seluler, komputer
genggam, periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam
tangan pintar, kacamata pintar, earphone , headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, dan set top box; kunci
pintar; layar sentuh untuk smartphone; monitor, layar display, display yang terpasang di kepala, serta headset untuk
digunakan dengan komputer, telepon pintar, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar,
kacamata pintar, televisi, set top box dan audio serta video dan perekam; nada dering dan musik yang dapat diunduh untuk
telepon genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal informasi mobile; pakaian pintar;
pelindung dan penutup untuk speaker, speaker pintar, speaker audio, pengeras suara, amplifier dan headphone dan
earphone; pelindung layar privasi disesuaikan untuk smartphone; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang
diadaptasi khusus untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk
smartphone; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] khusus diadaptasi untuk smartphone;
pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk jam tangan pintar;
pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk jam tangan pintar; pelindung
layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan untuk smartphone; pembaca kartu
pintar; pengisi daya tanpa kabel untuk telepon pintar; pengisi daya untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam
tangan; penutup untuk smartphone; penutup, tas, kasing, selongsong, tali pengikat dan lanyard untuk komputer, telepon
seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone,
headphone, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan video; penutup, tas, tempat wadah, manset, tali pengikat dan
tali sandang untuk komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar,
kacamata pintar, earphone, headphone, set top box dan perekam dan pemutar audio dan video; penyambung, sekrup, kawat
kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok dan adaptor elektronik dan listrik untuk digunakan dengan komputer, telepon
mobil, komputer genggam, peripheral komputer, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji
pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top box; penyangga
ponsel pintar; peralatan elektronik mobile, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, dan alat pemutar audio dan
alat pemutar serta alat perekam audio dan video; peralatan yang dapat dikenakan untuk mengontrol komputer, telepon seluler,
perangkat elektronik mobile, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan pintar, kacamata pintar, alat pemutar dan
alat perekam audio dan video, televisi, alat pengeras suara, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; perangkat
audio nirkabel yang berbentuk earbud (perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga), earphone dan
headphone nirkabel untuk digunakan dengan jam tangan pintar dan pelacak aktivitas yang dapat dipakai; perangkat elektronik
digital yang dapat dipakai dalam bentuk jam tangan (wristwatch), gelang tangan (wrist band) dan gelang (bangle) untuk
digunakan dengan ponsel pintar, komputer tablet dan komputer portable; perangkat elektronik digital yang dapat dipakai,
terutama terdiri dari tali jam tangan pintar (smart wathbands) yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphones)
yang terutama terdiri dari perangkat lunak dan layar display/tampilan (display screen) untuk melihat, mengirim dan menerima
teks, email, data, dan informasi ke telepon pintar (smartphones); perangkat elektronik dijital yang dapat dipakai yang
menggabungkan telepn pontar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; perangkat elektronik yang dapat dipakai/dikenakan,
yaitu, jam tangan, gelang (bracelets), dan wristbands (gelang) yang terdiri dari perangkat lunak yang mengkomunikasikan data
ke asisten digital pribadi (PDA), ponsel pintar, dan komputer pribadi melalui situs web Internet dan jaringan komputer dan
komunikasi elektronik lainnya; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang
kebugaran (fitness) dan latihan/olahraga yang menampilkan layanan pelatihan pribadi, pelatihan, latihan (workouts) dan
penilaian kebugaran (fitness); perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler untuk mendukung
program kebugaran (wellness) perusahaan; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak aplikasi untuk
telepon pintar; perangkat lunak aplikasi yang berkaitan dengan pemesanan hotel untuk smartphone; perangkat lunak
komputer untuk mengatur, menkonfigurasi, megoperasikan dan mengendalikan komputer, periferal komputer, perangkat
mobil, telpon mobil, arloji pintar, kacamata pintar, perangkat yang dapat dipakai, earphone, headphone, televisi, set top box
dan audio serta pemutar video dan rekorder, sistem home theater dan sistem entertainment (hiburan); perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk mengelola dan memvalidasi transaksi pertukaran aset elektronik menggunakan kontrak
pintar berbasis blockchain; perangkat lunak komputer yang mampu mengakses akun saldo dan transaksi finansial
menggunakan media telepon pintar dan jaringan teknologi telekomunikasi; perangkat lunak smartphone; perangkat lunak
untuk TV pintar (aplikasi); perangkat lunak untuk membuat dan mengelola kontrak pintar (smart contracts); perangkat lunak
untuk memungkinkan pembangunan aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi),
berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain, dan pertukaran komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) dalam jaringan sosial; perangkat lunak untuk memungkinkan pengembangan, penilaian, pengujian, dan
pemeliharaan aplikasi perangkat lunak bergerak (mobile) untuk perangkat/alat komunikasi elektronik portabel, yaitu, telepon
bergerak (mobile), telepon pintar (smartphones), komputer genggam dan tablet komputer; perangkat lunak untuk
menelusuri pengguna telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel, untuk
dokumen, berkas, dan informasi atas perintah yang disimpan lainnya; perangkat lunak untuk mengoptimalkan dan
memaksimalkan kinerja bermain game (gaming) untuk telepon pintar dan perangkat elektronik yang digenggam; perangkat
lunak untuk meningkatkan keahlian pengguna permainan online banyak pemain (multiplayer) untuk telepon pintar; perangkat
lunak untuk menyediakan jasa pelayanan pengurus (concierge) pribadi untuk pihak lain yang diinisiasikan oleh perintah
pengontrol-suara melalui suatu telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel,
yaitu, menambah dan mengakses janji bertemu dengan kalendar, alarm, penghitung/pengatur waktu (timers), pengingat
(reminders) dan membuat reservasi restoran, perjalanan, dan hotel; perangkat lunak untuk smartphone; perangkat lunak yang
dapat diunduh dalam bentuk, atau untuk berinteraksi dengan, kontrak pintar untuk memfasilitasi perdagangan mata uang,
mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya pada platform perdagangan; perangkat
peripheral untuk komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar,
kaca mata pintar, earphone, headphone, televise, set top box dan pemutar audio dan video serta perekam; perangkat yang
dapat dipakai untuk mengendalikan komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, arloji pintar, kacamata pintar,
earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theater,
dan sistem hiburan; peranti lunak untuk telepon pintar yang memberi pengguna kemampuan untuk mengecek status sistem
pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan
pengisian daya baterai [sehubungan dengan otomobil]; peranti keras komputer yaitu hub rumah pintar untuk koneksi beberapa
perangkat rumah pintar dengan jaringan.; peranti lunak untuk digunakan dalam pelacakan dan pemantauan posisi
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dan jarak berbagai kendaraan pintar, otonom, dan mesin seluler untuk digunakan sehubungan dengan perangkat yang
mendukung internet of things (IoT); peripheral yang dapat dipakai untuk digunakan dengan komputer, telepon mobil,
perangkat elektronik mobil, arloji pintar, kacamata pintar, cincin pintar, earphone, headphone, televisi, set top box dan pemutar
audio dan video serta perekam; permainan dan aplikasi elektronik
untuk perangkat seluler termasuk
telepon seluler, tablet, komputer
laptop, PDA dan jam tangan pintar,
dan untuk komputer dan konsol
permainan; ponsel pintar; program komputer yang dapat diunduh yang digunakan untuk telepon pintar dan asisten digital
pribadi; program perekaman cakram optik untuk ponsel pintar; program permainan untuk ponsel pintar (smart phones);
program permainan yang dapat diunduh untuk ponsel pintar (smart phones); program yang dapat diunduh yang digunakan
untuk telepon pintar dan asisten digital pribadi; remot kontrol untuk mengendalikan komputer, telepon mobil, perangkat
elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video
dan audio serta perekam, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; sampul untuk
telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet yang dapat dilipat terbalik; sarung pelindung untuk smartphone;
sarung/penutup untuk ponsel pintar (smart phones); screen saver dan perangkat lunak kertas dinding yang dapat diunduh
untuk telepon genggam (mobile phones) dan ponsel pintar (smart phones); sepatu pintar; sirkuit elektronik, cakram magnetik,
cakram magnetik optik, cakram optik dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan untuk telepon genggam
(mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal komunikasi informasi mobile; smartphone dalam bentuk
arloji; smartphone modular; smartwatches menggabungkan fungsi telekomunikasi; speaker audio pintar yang dikendalikan
dengan suara dengan kemampuan asisten pribadi virtual; stasiun dok untuk smartphone; tag pintar; tag pintar NFC; tag pintar
elektronik; tag pintar identifikasi frekuensi radio (RFID); tali (straps) untuk ponsel pintar (smart phones); tali (straps) untuk
telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; tampilan layar untuk komputer, telepon mobile, peralatan elektronik
mobile, peralatan elektronik, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, dan alat pemutar dan alat perekam audio dan video
yang dapat dipakai/dikenakan; tampilan untuk ponsel pintar; telepon pintar berbentuk robot; telepon pintar dalam bentuk jam
tangan; tongkat selfie digunakan sebagai aksesori smartphone; tongkat selfie untuk digunakan dengan smartphone; tutup
pelindung untuk smartphone; tutup pelindung yang diadaptasi untuk smartphone===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071128
: 19/10/2021 20:58:01
:
: JANG, Ki Kwon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: G1806, Tower Palace, Dogok-dong 467-29, Gangnam-gu, Seoul 135-270, Republic
of Korea
: Damar Swarno Dwipo S.H., M.H.,
: Plaza SUA, 2nd Floor, Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 27, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SHESMISS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 25
: ===Celana jeans; Jaket-jaket; Pakaian Tidur; Pakaian olahraga; Pakaian renang; Syal; blus; bra; celana panjang; dasi;
kemeja; mantel; pakaian dalam; pakaian luar; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; rok; sabuk untuk pakaian; sandal;
sandal selop; sarung tangan [pakaian]; sepatu; sepatu bot *; stoking; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071129
: 19/10/2021 20:59:30
:
: KENNEDY HANDERSEN

540 Etiket

: Jl. Petojo Barat V No. 29, RT/RW. 006/001 Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Moch. Bigi Ramadha Putra S.H.
: Jl. Penerangan Raya No.C9 RT.005 RW.007, Pesanggrahan, Pesanggrahan,
Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: INVESTORICH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam-putih
: 35, 41
: ===Iklan secara online; Iklan, termasuk manajemen, operasi, organisasi, dan pengawasan diskon dan insentif pelanggan,
perusahaan, dan korporasi; Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara
tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui
internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa
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dibagikan atau viral; Jasa periklanan online; Jasa toko; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi;
Penempatan iklan; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi
jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; analisis manajemen bisnis; bisnis dan manajemen; distribusi materi iklan,
pemasaran dan promosi; iklan online; iklan online di jaringan komputer; iklan online pada jaringan komputer; iklan secara
online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; jasa periklanan media sosial; layanan iklan dan
pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan toko ritel online yang menampilkan hiburan dan konten edukasi,
yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; manajemen bisnis; manajemen catatan keuangan; memberikan informasi
pengembangan bisnis dan saran kepada para profesional keuangan; pemasaran media sosial; penyebaran iklan dan materi
iklan melalui internet; penyediaan informasi kontak bisnis antara pembeli dan penjual instrumen keuangan dalam bentuk
menghubungkan pembeli dan penjual aset keuangan; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial;
promosi jasa keuangan dan asuransi, atas nama pihak ketiga; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan; publikasi materi
publikasi online; radio, televisi, iklan daring (online); toko; toko online; toko-toko===
===Jasa hiburan dalam bentuk seri video mengenai keuangan; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan
mempresentasikan seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi, instruksi online, dan program pembelajaran jarak jauh;
Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam bidang investasi dan keuangan; Jasajasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan elektronik;
Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui audio dan video; Jasa-jasa
penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan online dari database komputer atau Internet; Layanan
pendidikan yang berkaitan dengan perjalanan dan pariwisata, media dan telekomunikasi, keuangan dan uang, kesehatan dan
kesejahteraan, masalah lingkungan; Pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan loka karya; Penyediaan publikasi
elektronik yang tidak dapat diunduh, online dalam bentuk brosur, berita berkala, laporan, dan bahan pendidikan dan
pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan; Penyelenggaraan webinar ( seminar online); informasi yang berkaitan
dengan pendidikan dan hiburan; menyediakan video instruksional yang tidak dapat diunduh di bidang keuangan melalui situs
web; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang keuangan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di
bidang perencanaan keuangan; menyediakan video pembelajaran online yang tidak dapat diunduh di bidang keuangan;
menyediakan video yang tidak dapat diunduh di bidang perencanaan keuangan melalui situs web===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071130
: 19/10/2021 21:05:56
: 4768703 20/05/2021 FR
: Decathlon SE

540 Etiket

Alamat Pemohon

: 4 Boulevard de Mons,
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
France

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Raden Prista Devina S.H.,
: PT Mirandah Asia Indonesia Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78 Setia Budi Kota Jakarta Selatan Dki Jakarta 112910

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VAN|RYSEL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 12
: ===Alat anti maling atau anti pencurian pada kendaraan; Ban dalam untuk ban-ban; Kendaraan roda tiga; Kickstands sepeda;
Perangkat anti-dazzle untuk kendaraan; Pesan kursi sepeda; Rangka sepeda; Sadel sepeda; Setang sepeda; aparatus untuk
bergerak di darat; ban; ban dalam untuk ban sepeda; engkol sepeda; garpu sepeda; gearing untuk kendaraan darat; hub roda
kendaraan; jeruji sepeda; kandang botol air untuk sepeda; kantong pelana disesuaikan untuk sepeda; kendaraan; kursi
keselamatan untuk anak-anak, untuk kendaraan; motor listrik untuk kendaraan roda dua; motor untuk kendaraan darat; nonselip perangkat untuk ban kendaraan; operator bagasi untuk siklus; patch karet perekat untuk memperbaiki ban dalam; pedal
sepeda; pedal siklus; penutup kursi kendaraan [berbentuk]; penutup sadel untuk sepeda; peredam kejut untuk kendaraan;
perkakas untuk memperbaiki ban dalam; pompa sepeda; rak bagasi untuk kendaraan; rak sepeda untuk kendaraan; rem
sepeda; selimut kursi dorong; sepeda; setang siklus; spatbor; tanda belok untuk kendaraan darat; tanduk sepeda; tas sepeda;
tas yang diikat disetang; trailer sepeda===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: JID2021071132
: 19/10/2021 21:17:45
:
: Siti Nurlaela

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Sirnaraga Rt.004 Rw.004 Desa Pagelaran Kec. Ciomas Kab. bogor, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat, 16610
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: Bogor Creative DV Craft house production

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Pink
: 35
: ===Jasa eceran dan grosir yang diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode,
barang olahraga; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan
aksesoris lainnya.; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071133
: 19/10/2021 21:22:24
:
: EDWIN WIGUNA S

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TAMAN KENCANA BLOK E9 NO.2, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11820
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ORB 17
: orang baru tujuh belas

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 25
:
===Atasan sebagai pakaian; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari
pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian);
Barang-barang pakaian olahraga; Bawahan sebagai pakaian; Bretel [suspender]; Jaket garbadine [pakaian]; Kain yang
diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Masker untuk bermain ski
[pakaian]; Masker wajah (pakaian); Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian
Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian [pakaian]; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama,
pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan
luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja
yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian jadi untuk priawanita dan anak-anak; Pakaian luar; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian wanita jeans; Pakaian yang
dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh
pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala;
Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas
kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus,
rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan;
Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai
pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam,
pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga,
dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet
pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan,
pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan,
kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim
dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana
panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur;
Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan
panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby,
sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari
kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana
pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju
tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini,
tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian,
yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt,
pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik,
olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong,
kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama,
baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan,
kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat
pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet
suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi,
sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala
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dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pelindung telinga [pakaian]; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari
(pakaian); Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian;
Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari
(pakaian); Tudung kepala (Pakaian); artikel pakaian untuk manusia; atasan [pakaian]; baju santai; ban lengan [pakaian]; band
bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandeaux [pakaian]; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan
penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak dapat
dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup
kepala untuk bayi dan balita; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; celana bayi [pakaian]; celana dalam
[pakaian]; celana khaki; celemek [pakaian]; dasi (pakaian); earbands [pakaian]; foulards [artikel pakaian]; gabardines
[pakaian]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for footlets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian];
gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian
renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; hanbok [pakaian tradisional Korea]; hanbok
modern [pakaian tradisional Korea]; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian];
ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket garbadine
(pakaian); jaket menjadi pakaian; jas [pakaian]; jas tiga potong [pakaian]; jumpsuits [pakaian]; kain pengikat untuk pergelangan
tangan [pakaian]; kantong untuk pakaian; kaus [pakaian]; kepala membungkus [pakaian]; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian];
ketiak gussets [bagian dari pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset mantel parit (pakaian); kostum rakyat [pakaian]; lapisan siap
pakai [bagian dari pakaian]; manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau
kulit imitasi; mantel [pakaian]; masker wajah musim dingin [pakaian]; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu
menjadi pakaian; muffs [pakaian]; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian bayi; pakaian bayi
[pakaian]; pakaian bersulam; pakaian bulu; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau
imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian denim; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil;
pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga;
pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lateks; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian
luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian mewah;
pakaian militer; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian pas untuk pria; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda;
pakaian rajut; pakaian ringan; pakaian siap pakai; pakaian ski; pakaian stockinet; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian
tahan air dan tahan cuaca; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan
cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal; pakaian tidak termasuk pakaian
(apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian
untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan
balita; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk olahraga;
pakaian untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam;
pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri,
jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil,
dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok,
skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang
menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment),
rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian
yang terbuat dari kulit; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas
kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk
pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana
dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket,
kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paramentos [pakaian]; penghangat lengan
[pakaian]; penghangat lutut [pakaian]; rajutan [pakaian]; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil
[pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian];
sarung tangan menjadi pakaian; selendang [pakaian]; set pendek [pakaian]; shift [pakaian]; tali bra [bagian dari pakaian]; tali
untuk bra [bagian pakaian]; topi kertas [pakaian]; topi pesta [pakaian]; tubuh [pakaian]; wimples (pakaian)===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071134
: 19/10/2021 21:23:39
:
: PT. Synthesa Herba

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Gumuk Rejo No. 5 RT.04 RW.05 Rekasan, Kel. Kutowinangun Kidul, Kec. Tingkir,
Kota Salatiga, Jawa Tengah, 50742
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CURCUMA PRO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Tua, Hijau Muda dan Hitam
: 5
: ===suplemen herbal dalam bentuk cair===
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: DID2021071135
: 19/10/2021 21:27:47
:

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: EDWIN WIGUNA S

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TAMAN KENCANA BLOK E9 NO.2, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11820
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OPOTUS
: merupakan nama pemilik merk

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru tua hijau coklat dan ungu
: 25
: ===Atasan sebagai pakaian; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari
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pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian);
Barang-barang pakaian olahraga; Bawahan sebagai pakaian; Bretel [suspender]; Jaket garbadine [pakaian]; Kain yang
diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Masker untuk bermain ski
[pakaian]; Masker wajah (pakaian); Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian
Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian [pakaian]; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama,
pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan
luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja
yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian jadi untuk priawanita dan anak-anak; Pakaian luar; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian wanita jeans; Pakaian yang
dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh
pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala;
Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas
kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus,
rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan;
Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai
pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam,
pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga,
dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet
pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan,
pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan,
kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim
dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana
panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur;
Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan
panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby,
sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari
kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana
pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju
tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini,
tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian,
yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt,
pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik,
olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong,
kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama,
baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan,
kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat
pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet
suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi,
sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala
dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pelindung telinga [pakaian]; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari
(pakaian); Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian;
Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari
(pakaian); Tudung kepala (Pakaian); artikel pakaian untuk manusia; atasan [pakaian]; baju santai; ban lengan [pakaian]; band
bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandeaux [pakaian]; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan
penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak dapat
dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup
kepala untuk bayi dan balita; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; celana bayi [pakaian]; celana dalam
[pakaian]; celana khaki; celemek [pakaian]; dasi (pakaian); earbands [pakaian]; foulards [artikel pakaian]; gabardines
[pakaian]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for footlets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian];
gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian
renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; hanbok [pakaian tradisional Korea]; hanbok
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modern [pakaian tradisional Korea]; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian];
ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket garbadine
(pakaian); jaket menjadi pakaian; jas [pakaian]; jas tiga potong [pakaian]; jumpsuits [pakaian]; kain pengikat untuk pergelangan
tangan [pakaian]; kantong untuk pakaian; kaus [pakaian]; kepala membungkus [pakaian]; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian];
ketiak gussets [bagian dari pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset mantel parit (pakaian); kostum rakyat [pakaian]; lapisan siap
pakai [bagian dari pakaian]; manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau
kulit imitasi; mantel [pakaian]; masker wajah musim dingin [pakaian]; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu
menjadi pakaian; muffs [pakaian]; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian bayi; pakaian bayi
[pakaian]; pakaian bersulam; pakaian bulu; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau
imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian denim; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil;
pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga;
pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lateks; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian
luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian mewah;
pakaian militer; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian pas untuk pria; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda;
pakaian rajut; pakaian ringan; pakaian siap pakai; pakaian ski; pakaian stockinet; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian
tahan air dan tahan cuaca; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan
cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal; pakaian tidak termasuk pakaian
(apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian
untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan
balita; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk olahraga;
pakaian untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam;
pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri,
jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil,
dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok,
skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang
menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment),
rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian
yang terbuat dari kulit; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas
kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk
pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana
dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket,
kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paramentos [pakaian]; penghangat lengan
[pakaian]; penghangat lutut [pakaian]; rajutan [pakaian]; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil
[pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian];
sarung tangan menjadi pakaian; selendang [pakaian]; set pendek [pakaian]; shift [pakaian]; tali bra [bagian dari pakaian]; tali
untuk bra [bagian pakaian]; topi kertas [pakaian]; topi pesta [pakaian]; tubuh [pakaian]; wimples (pakaian)===
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Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071137
: 19/10/2021 21:32:41
:
: EDWIN WIGUNA S

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TAMAN KENCANA BLOK E9 NO.2, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11820
:
:
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TOKA
: nama panggilan anak pemilik merek

591
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, biru dan oren
: 35, 25
:
===Jasa eceran atau grosiran untuk pakaian, kaos, celana pendek, wetsuit untuk berselancar; Jasa eceran dan grosir yang
diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode, barang olahraga; Jasa eceran toko
serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan
pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama,
sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok,
alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan
wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat makan dan alat makan untuk di meja,
perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer, peranti lunak komputer, peranti keras
komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim atau
mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram prarekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton dan barang-barang terbuat dari kertas dan karton,
barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain, barang-barang
terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan, kantong dan tas yang
tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat
bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang
gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari
pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan
mandi yang tidak mengandung obat,
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produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa ritel dan toko ritel online
dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online
yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam
tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala
dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko pakaian
eceran; Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pakaian
dan aksesoris, tas, souvenir; Layanan agen ekspor-impor pakaian; Layanan agen penjualan yang menampilkan pakaian;
Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak permainan
komputer, permainan, pakaian; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel
yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan pakaian dan
aksesori terkait; Mengimpor dan mengekspor pakaian, alas kaki dan hiasan kepala; Penjualan eceran, grosir, penjualan
langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik
lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini:
perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo,
wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan
rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu,
sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip,
jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil,
kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil,
saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian,
koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang
untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas,
perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut
dengan berbagai macam cara; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan
tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang
terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan
penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat
dari kulit, pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi
dengan teknologi, sepatu pintar; Penyediaan informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui
situs web online; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung sehubungan dengan pakaian, tutup kepala dan alas
kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung
obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat
untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper,
tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar
yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam
telinga; Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran televisi yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki,
perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan
dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan
pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik
lainnya; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi
(toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang
tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam
dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran, sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis,
peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital
telekomunikasi; Toko ritel, katalog pesanan melalui pos, dan layanan toko ritel yang ditawarkan melalui Internet di bidang alas
kaki, pakaian, barang-barang-barang kecil terbuat dari kulit, tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang, tas
tangan, kacamata hitam, dan aksesoris terkait di atas; jasa distribusi di bidang bahan kimia, pestisida, aplikator kimia dan
pestisida dan pakaian pelindung dan masker pelindung untuk digunakan selama penggunaan atau aplikasi bahan kimia; jasa
distributor grosir untuk pakaian; jasa grosir untuk pakaian; jasa periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan
headwear; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi, bandana, mantel
mandi, sandal mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot, bra, celana untuk
dipakai, kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik, sepatu karet,
pengikat kaus kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju hangat), baju
sweater; jasa retail sehubungan dengan penjualan seragam, kerudung, rompi, rompi berkancing, pakaian tahan air, sepatu
kayu, gelang handuk; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan karet yang belum diproses dan setengah jadi, getah perca, getah, asbes, mika dan pengganti semua bahan ini,
plastik dan resin dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan, pengepakan, penghentian dan bahan isolasi, pipa
fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam, kulit dan kulit imitasi, kulit halus dan kulit binatang, koper dan tas pembawa,
payung dan payung matahari, tongkat, cambuk, tali kekang dan pelana, kalung, tali pengikat dan pakaian hewan, tas surat
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seni [kasing], tas atletik, tas kecil penyimpan surat dan dokumen, gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas untuk
aksesoris perjalanan, tas pantai, tas sabuk, ikat pinggang, ikat pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat dari
kulit, dompet, tas sepatu bot, tas kantor, tempat kartu nama, tas kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku cek,
tas, tas untuk telepon bergerak, tas genggam, tas kosmetik, tas dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam, pengikat
dan tali dari kulit, alat pembawa berbingkai berbentuk ransel untuk membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk payung,
tas garmen, tas senam, tas tangan, pakaian kuda, tas ransel, kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang
penunggang kuda dan tack kuda, dompet kunci, gantungan kunci terbuat dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat
kunci, kantong kunci, ransel /knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas
untuk perlengkapan menginap semalam, buku saku, dompet saku, portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda,
ransel/rucksack, pelana, tas sekolah, tas sekolah bersabuk dari kulit, ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta
belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas olah raga, tali untuk sepatu roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas
jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk bepergian, koper/trunk, kursi payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist
pack), kantong untuk tas pinggang (waist bag), kantong untuk tas pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk
dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan dari logam untuk bangunan dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk
bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan bitumen, bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari
logam, perabot rumah, cermin, bingkai foto , wadah bukan dari logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk,
tulang ikan paus atau kulit mutiara, kerang, tanah liat magnesium, batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan,
seprei [kecuali linen], tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin
gorden, hiasan dari plastik untuk bahan makanan, bantal tiup [selain untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa
ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup
kepala, ikat pinggang [pakaian], replika perlengkapan sepak bola, spul untuk sepatu bot sepak bola [sepatu], renda, jalinan
pita dan sulaman, dan pita dan simpul pita perlengkapan jahit menjahit, kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga
buatan, hiasan rambut, rambut palsu, pengikat untuk pakaian dan untuk rambut, kancing hias berbentuk lencana, tali sepatu,
nomor peserta lomba, retsleting, karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain
untuk menutup lantai, matras yoga, permainan, mainan dan alat-alatnya, peralatan video game, alat senam dan olah raga,
hiasan untuk pohon Natal, peralatan untuk tinju, peralatan untuk bermain permainan keterampilan, peralatan memanah, pohon
Natal tiruan dan dudukan pohon Natal, tas yang disesuaikan untuk membawa alat olah raga, tas yang didesain khusus untuk
ski dan papan selancar, tas yang disesuaikan khusus untuk peralatan olah raga, balon, bola, masker baseball, tongkat
pemukul untuk olah raga, pelindung badan, perlengkapan binaraga, pelindung dada, permainan kartu, hiasan Natal,
permainan komputer, guntingan kertas berwarna yang dihamburkan untuk pesta, alas panah, permainan panah-panahan,
pelindung siku (alat olah raga), permainan elektronik, peralatan latihan, kait ikan, barang dan peralatan memancing, alat
pancing, pelindung tinju [alat olah raga], peralatan fitnes, sarung tangan untuk sepak bola, sepak bola atau gawang sepak
bola, chip permainan, peralatan permainan, permainan yang berhubungan dengan olah raga, sarung tangan khusus
disesuaikan untuk keperluan olah raga, jaring gawang, tiang gawang, tas golf dengan atau tanpa roda, karpet golf, peralatan
senam dan olah raga, latihan tangan, pelindung tangan yang disesuaikan untuk penggunaan olah raga, pelindung pinggul
yang dibuat khusus untuk berolahraga [bagian dari pakaian olah raga], bola tiup untuk olah raga, jalur sepatu roda, pelindung
lutut [alat olah raga], pelindung lutut yang disesuaikan untuk digunakan saat berolahraga, pelindung kaki yang disesuaikan
untuk olah raga, bantalan tulang kering [alat olah raga], patung militer [mainan], hadiah-hadiah kecil, bantalan kolam, topi
pesta dari kertas, mesin untuk latihan fisik, trek plastik, tenda bermain, peralatan tempat bermain, kartu permainan; jasa ritel,
jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pemutar CD, kaset radio CD,
rom CD, rantai dan tali untuk kaca mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian pelindung terhadap kecelakaan, radiasi
dan api, majalah perusahaan yang dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi
komputer untuk perangkat komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan tablet, program permainan komputer dan video
game, perangkat lunak permainan komputer, permainan komputer, perangkat keras permainan komputer, perangkat keras
komputer, periferal komputer, program komputer, perangkat lunak komputer , komputer, komputer laptop dan notebook, digital
audio tape, digital versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang dapat diunduh, program dan perangkat lunak
permainan video dan permainan komputer interaktif yang dapat diunduh, penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan
pelindung, kabel daya listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik rumah tangga, publikasi elektronik yang
didistribusikan lewat email, kartu bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip bersandi yang berisi program yang
digunakan untuk aplikasi keuangan, program loyalitas, program imbalan dan preferensi pemegang kartu, kotak kaca mata,
kaca mata (eyeglasses), kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata pelindung matahari, kaca mata dan kaca
mata olah raga, kaca mata renang, pelindung/perisai wajah, filter untuk masker pernapasan, pelampung untuk mandi dan
berenang, bingkai dan lensa untuk kaca mata dan kacamata pelindung matahari, bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle
untuk digunakan olah raga, equalizer grafis, headphone, headset, helm (kecuali helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan
untuk ponsel , hologram, joystick untuk digunakan dengan komputer, bantalan lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas
pembawa laptop, penutup laptop, lensa untuk kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles) dan kaca mata pelindung
matahari, pelampung penyelamat, jaket penyelamat dan pelampung, timbangan koper, pembawa data magnetik, disc
perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori, penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut (karet pelindung), pemutar MP3
dan peralatan elektronik digital yang digenggam dan portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisi, memanipulasi dan
meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang], odontoguard, mesin
kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon, kartu berlapis plastik memuat barang cetakan [berkode], steker, soket
dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu yang dapat diprogram, alat pelindung untuk penggunaan pribadi
terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung, pakaian pelindung untuk menyelam, pakaian pelindung untuk peserta
olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan], pakaian, tutup kepala dan alas kaki pelindung untuk digunakan dalam olah
raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung matahari dan kaca mata (goggles) pelindung, pemutar rekaman, alat
pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan, peralatan navigasi satelit, kartu berkode keamanan, peluit sinyal,
kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik , kartu chip, kaus kaki dipanasi dengan listrik, speaker, kabel speaker,
tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan kotak untuk kaca mata (eyewear) dan kaca mata pelindung matahari,
kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen telekomunikasi, pesawat telepon, telepon, peralatan dan instrumen
televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan instrumen video, pemutar video disc, perangkat lunak video game ,
permainan video, mesin perekam video, program permainan video dan permainan virtual reality komputer, perangkat lunak
permainan video dan permainan virtual reality komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit,
wearable video display monitor; jasa toko retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang
dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun,
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parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tastas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas
kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasajasa ritel dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetikkosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit,
tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang
tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk
rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko ritel
terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit
dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga;
layanan distribusi di bidang pakaian; layanan eceran atau grosir untuk pakaian; layanan grosir yang berkaitan dengan pakaian;
layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu,
kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan
atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan
alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan
boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan pakaian eceran
disediakan oleh departement store; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk pakaian; layanan pemesanan melalui pos
untuk aksesori pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian dan aksesori pakaian; layanan penjualan eceran (atau
grosir) dan layanan penjualan ritel yang disediakan pada media (internet), seluler, nirkabel atau jarak jauh yang terhubung
(belanja korespondensi, belanja rumah) media untuk pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk
dan aksesoris optik, barang dan perlengkapan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang dan aksesoris olahraga dan
kebugaran; pengelompokan atas nama pihak ketiga dari berbagai produk (tidak termasuk transportasi mereka) yaitu pakaian,
aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga, tas
olahraga serbaguna, barang olahraga dan kebugaran dan aksesoris, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membelinya secara praktis; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang
dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek,
celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang
menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel
olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan
action figure, jam tangan mainan; layanan ritel atau layanan grosiran untuk pakaian; layanan ritel dan grosir untuk berbagai
barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian, minyak
esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan
penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku
palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat
untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan
perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut,
sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi
dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan
untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis
dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan
dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga,
handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan minuman,
perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel disediakan oleh
toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian diskon; layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian; layanan
ritel untuk pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan toko grosir dan toko ritel yang menampilkan pakaian,
alas kaki; layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel
dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk
merekam, transmisi dan reproduksi suara dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka,
lencana semua jenis, gantungan kunci, tiket, jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji,
minuman beralkohol dan non-alkohol, gula-gula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM
dan permainan komputer, dapat diunduh aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel menampilkan pakaian;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan
kecantikan, pakaian dan aksesoris; penyatuan pada satu tempat untuk pakaian, pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas
bepergian, aksesori busana, perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam
dan perhiasan, sehingga memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut;
penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas
kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung
obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat
untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper,
tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar
yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam
telinga; ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian pakaian; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian, alas kaki; toko ritel online dalam bidang pakaian; toko-toko ritel, pesanan melalui pos dan layananlayanan toko ritel online yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-produk
cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus, skala, kertas
filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan, gantungan kunci,
alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi

Halaman 477 dari 1251

listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih
perlengkapan dan peralatan kopi===
===Atasan sebagai pakaian; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari
pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian);
Barang-barang pakaian olahraga; Bawahan sebagai pakaian; Bretel [suspender]; Jaket garbadine [pakaian]; Kain yang
diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Masker untuk bermain ski
[pakaian]; Masker wajah (pakaian); Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian
Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian [pakaian]; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama,
pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan
luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja
yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian jadi untuk priawanita dan anak-anak; Pakaian luar; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian wanita jeans; Pakaian yang
dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh
pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala;
Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas
kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus,
rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan;
Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai
pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam,
pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga,
dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet
pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan,
pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan,
kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim
dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana
panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur;
Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan
panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby,
sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari
kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana
pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju
tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini,
tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian,
yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt,
pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik,
olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong,
kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama,
baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan,
kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat
pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet
suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi,
sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala
dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pelindung telinga [pakaian]; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari
(pakaian); Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian;
Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari
(pakaian); Tudung kepala (Pakaian); artikel pakaian untuk manusia; atasan [pakaian]; baju santai; ban lengan [pakaian]; band
bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandeaux [pakaian]; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan
penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak dapat
dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup
kepala untuk bayi dan balita; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; celana bayi [pakaian]; celana dalam
[pakaian]; celana khaki; celemek [pakaian]; dasi (pakaian); earbands [pakaian]; foulards [artikel pakaian]; gabardines
[pakaian]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for footlets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian];
gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian
renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; hanbok [pakaian tradisional Korea]; hanbok
modern [pakaian tradisional Korea]; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian];
ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket garbadine
(pakaian); jaket menjadi pakaian; jas [pakaian]; jas tiga potong [pakaian]; jumpsuits [pakaian]; kain pengikat untuk pergelangan
tangan [pakaian]; kantong untuk pakaian; kaus [pakaian]; kepala membungkus [pakaian]; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian];
ketiak gussets [bagian dari pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset mantel parit (pakaian); kostum rakyat [pakaian]; lapisan siap
pakai [bagian dari pakaian]; manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau
kulit imitasi; mantel [pakaian]; masker wajah musim dingin [pakaian]; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu
menjadi pakaian; muffs [pakaian]; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian bayi; pakaian bayi
[pakaian]; pakaian bersulam; pakaian bulu; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau
imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian denim; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil;
pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga;
pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lateks; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian
luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk
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wanita; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian pas untuk pria; pakaian pengendara;
pakaian pengendara sepeda; pakaian rajut; pakaian ringan; pakaian siap pakai; pakaian ski; pakaian stockinet; pakaian sutra;
pakaian tahan air; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian
tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal; pakaian
tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian tradisional Jepang;
pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi;
pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo;
pakaian untuk olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak;
pakaian untuk senam; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wol; pakaian yaitu,
bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk
bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja ,
celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap
keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian
dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang mengandung zat
pelangsing; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup
kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau
neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian
dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, Tshirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paramentos [pakaian];
penghangat lengan [pakaian]; penghangat lutut [pakaian]; rajutan [pakaian]; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian];
sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan
[pakaian]; sarung tangan menjadi pakaian; selendang [pakaian]; set pendek [pakaian]; shift [pakaian]; tali bra [bagian dari
pakaian]; tali untuk bra [bagian pakaian]; topi kertas [pakaian]; topi pesta [pakaian]; tubuh [pakaian]; wimples (pakaian)===
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diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode, barang olahraga; Jasa eceran toko
serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan
pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama,
sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok,
alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan
wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat makan dan alat makan untuk di meja,
perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer, peranti lunak komputer, peranti keras
komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim atau
mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram prarekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton dan barang-barang terbuat dari kertas dan karton,
barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain, barang-barang
terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan, kantong dan tas yang
tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat
bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang
gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari
pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan
mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa ritel dan toko ritel online
dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online
yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam
tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala
dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko pakaian
eceran; Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pakaian
dan aksesoris, tas, souvenir; Layanan agen ekspor-impor pakaian; Layanan agen penjualan yang menampilkan pakaian;
Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak permainan

Halaman 479 dari 1251

komputer, permainan, pakaian; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel
yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan pakaian dan
aksesori terkait; Mengimpor dan mengekspor pakaian, alas kaki dan hiasan kepala; Penjualan eceran, grosir, penjualan
langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik
lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini:
perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo,
wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan
rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu,
sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip,
jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil,
kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil,
saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian,
koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang
untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas,
perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut
dengan berbagai macam cara; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan
tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang
terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan
penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat
dari kulit, pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi
dengan teknologi, sepatu pintar; Penyediaan informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui
situs web online; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung sehubungan dengan pakaian, tutup kepala dan alas
kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung
obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat
untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper,
tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar
yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam
telinga; Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran televisi yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki,
perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan
dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk
perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak
mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon
genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas,
buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan
pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik
lainnya; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi
(toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang
tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam
dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran, sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis,
peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital
telekomunikasi; Toko ritel, katalog pesanan melalui pos, dan layanan toko ritel yang ditawarkan melalui Internet di bidang alas
kaki, pakaian, barang-barang-barang kecil terbuat dari kulit, tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang, tas
tangan, kacamata hitam, dan aksesoris terkait di atas; jasa distribusi di bidang bahan kimia, pestisida, aplikator kimia dan
pestisida dan pakaian pelindung dan masker pelindung untuk digunakan selama penggunaan atau aplikasi bahan kimia; jasa
distributor grosir untuk pakaian; jasa grosir untuk pakaian; jasa periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan
headwear; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi, bandana, mantel
mandi, sandal mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot, bra, celana untuk
dipakai, kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik, sepatu karet,
pengikat kaus kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju hangat), baju
sweater; jasa retail sehubungan dengan penjualan seragam, kerudung, rompi, rompi berkancing, pakaian tahan air, sepatu
kayu, gelang handuk; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan karet yang belum diproses dan setengah jadi, getah perca, getah, asbes, mika dan pengganti semua bahan ini,
plastik dan resin dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan, pengepakan, penghentian dan bahan isolasi, pipa
fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam, kulit dan kulit imitasi, kulit halus dan kulit binatang, koper dan tas pembawa,
payung dan payung matahari, tongkat, cambuk, tali kekang dan pelana, kalung, tali pengikat dan pakaian hewan, tas surat
seni [kasing], tas atletik, tas kecil penyimpan surat dan dokumen, gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas untuk
aksesoris perjalanan, tas pantai, tas sabuk, ikat pinggang, ikat pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat dari
kulit, dompet, tas sepatu bot, tas kantor, tempat kartu nama, tas kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku cek,
tas, tas untuk telepon bergerak, tas genggam, tas kosmetik, tas dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam, pengikat
dan tali dari kulit, alat pembawa berbingkai berbentuk ransel untuk membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk payung,
tas garmen, tas senam, tas tangan, pakaian kuda, tas ransel, kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang
penunggang kuda dan tack kuda, dompet kunci, gantungan kunci terbuat dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat
kunci, kantong kunci, ransel /knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas
untuk perlengkapan menginap semalam, buku saku, dompet saku, portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda,
ransel/rucksack, pelana, tas sekolah, tas sekolah bersabuk dari kulit, ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta
belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas olah raga, tali untuk sepatu roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas
jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk bepergian, koper/trunk, kursi payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist
pack), kantong untuk tas pinggang (waist bag), kantong untuk tas pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk
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dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan dari logam untuk bangunan dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk
bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan bitumen, bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari
logam, perabot rumah, cermin, bingkai foto , wadah bukan dari logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk,
tulang ikan paus atau kulit mutiara, kerang, tanah liat magnesium, batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan,
seprei [kecuali linen], tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin
gorden, hiasan dari plastik untuk bahan makanan, bantal tiup [selain untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa
ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup
kepala, ikat pinggang [pakaian], replika perlengkapan sepak bola, spul untuk sepatu bot sepak bola [sepatu], renda, jalinan
pita dan sulaman, dan pita dan simpul pita perlengkapan jahit menjahit, kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga
buatan, hiasan rambut, rambut palsu, pengikat untuk pakaian dan untuk rambut, kancing hias berbentuk lencana, tali sepatu,
nomor peserta lomba, retsleting, karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain
untuk menutup lantai, matras yoga, permainan, mainan dan alat-alatnya, peralatan video game, alat senam dan olah raga,
hiasan untuk pohon Natal, peralatan untuk tinju, peralatan untuk bermain permainan keterampilan, peralatan memanah, pohon
Natal tiruan dan dudukan pohon Natal, tas yang disesuaikan untuk membawa alat olah raga, tas yang didesain khusus untuk
ski dan papan selancar, tas yang disesuaikan khusus untuk peralatan olah raga, balon, bola, masker baseball, tongkat
pemukul untuk olah raga, pelindung badan, perlengkapan binaraga, pelindung dada, permainan kartu, hiasan Natal,
permainan komputer, guntingan kertas berwarna yang dihamburkan untuk pesta, alas panah, permainan panah-panahan,
pelindung siku (alat olah raga), permainan elektronik, peralatan latihan, kait ikan, barang dan peralatan memancing, alat
pancing, pelindung tinju [alat olah raga], peralatan fitnes, sarung tangan untuk sepak bola, sepak bola atau gawang sepak
bola, chip permainan, peralatan permainan, permainan yang berhubungan dengan olah raga, sarung tangan khusus
disesuaikan untuk keperluan olah raga, jaring gawang, tiang gawang, tas golf dengan atau tanpa roda, karpet golf, peralatan
senam dan olah raga, latihan tangan, pelindung tangan yang disesuaikan untuk penggunaan olah raga, pelindung pinggul
yang dibuat khusus untuk berolahraga [bagian dari pakaian olah raga], bola tiup untuk olah raga, jalur sepatu roda, pelindung
lutut [alat olah raga], pelindung lutut yang disesuaikan untuk digunakan saat berolahraga, pelindung kaki yang disesuaikan
untuk olah raga, bantalan tulang kering [alat olah raga], patung militer [mainan], hadiah-hadiah kecil, bantalan kolam, topi
pesta dari kertas, mesin untuk latihan fisik, trek plastik, tenda bermain, peralatan tempat bermain, kartu permainan; jasa ritel,
jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pemutar CD, kaset radio CD,
rom CD, rantai dan tali untuk kaca mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian pelindung terhadap kecelakaan, radiasi
dan api, majalah perusahaan yang dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi
komputer untuk perangkat komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan tablet, program permainan komputer dan video
game, perangkat lunak permainan komputer, permainan komputer, perangkat keras permainan komputer, perangkat keras
komputer, periferal komputer, program komputer, perangkat lunak komputer , komputer, komputer laptop dan notebook, digital
audio tape, digital versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang dapat diunduh, program dan perangkat lunak
permainan video dan permainan komputer interaktif yang dapat diunduh, penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan
pelindung, kabel daya listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik rumah tangga, publikasi elektronik yang
didistribusikan lewat email, kartu bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip bersandi yang berisi program yang
digunakan untuk aplikasi keuangan, program loyalitas, program imbalan dan preferensi pemegang kartu, kotak kaca mata,
kaca mata (eyeglasses), kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata pelindung matahari, kaca mata dan kaca
mata olah raga, kaca mata renang, pelindung/perisai wajah, filter untuk masker pernapasan, pelampung untuk mandi dan
berenang, bingkai dan lensa untuk kaca mata dan kacamata pelindung matahari, bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle
untuk digunakan olah raga, equalizer grafis, headphone, headset, helm (kecuali helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan
untuk ponsel , hologram, joystick untuk digunakan dengan komputer, bantalan lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas
pembawa laptop, penutup laptop, lensa untuk kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles) dan kaca mata pelindung
matahari, pelampung penyelamat, jaket penyelamat dan pelampung, timbangan koper, pembawa data magnetik, disc
perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori, penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut (karet pelindung), pemutar MP3
dan peralatan elektronik digital yang digenggam dan portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisi, memanipulasi dan
meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang], odontoguard, mesin
kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon, kartu berlapis plastik memuat barang cetakan [berkode], steker, soket
dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu yang dapat diprogram, alat pelindung untuk penggunaan pribadi
terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung, pakaian pelindung untuk menyelam, pakaian pelindung untuk peserta
olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan], pakaian, tutup kepala dan alas kaki pelindung untuk digunakan dalam olah
raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung matahari dan kaca mata (goggles) pelindung, pemutar rekaman, alat
pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan, peralatan navigasi satelit, kartu berkode keamanan, peluit sinyal,
kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik , kartu chip, kaus kaki dipanasi dengan listrik, speaker, kabel speaker,
tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan kotak untuk kaca mata (eyewear) dan kaca mata pelindung matahari,
kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen telekomunikasi, pesawat telepon, telepon, peralatan dan instrumen
televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan instrumen video, pemutar video disc, perangkat lunak video game ,
permainan video, mesin perekam video, program permainan video dan permainan virtual reality komputer, perangkat lunak
permainan video dan permainan virtual reality komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit,
wearable video display monitor; jasa toko retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang
dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun,
parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tastas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas
kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan,
mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasajasa ritel dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetikkosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit,
tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang
tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk
rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko ritel
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terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit
dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga;
layanan distribusi di bidang pakaian; layanan eceran atau grosir untuk pakaian; layanan grosir yang berkaitan dengan pakaian;
layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu,
kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan
atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan
alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan
boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan pakaian eceran
disediakan oleh departement store; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk pakaian; layanan pemesanan melalui pos
untuk aksesori pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian dan aksesori pakaian; layanan penjualan eceran (atau
grosir) dan layanan penjualan ritel yang disediakan pada media (internet), seluler, nirkabel atau jarak jauh yang terhubung
(belanja korespondensi, belanja rumah) media untuk pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk
dan aksesoris optik, barang dan perlengkapan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang dan aksesoris olahraga dan
kebugaran; pengelompokan atas nama pihak ketiga dari berbagai produk (tidak termasuk transportasi mereka) yaitu pakaian,
aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga, tas
olahraga serbaguna, barang olahraga dan kebugaran dan aksesoris, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membelinya secara praktis; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang
dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek,
celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang
menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel
olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan
action figure, jam tangan mainan; layanan ritel atau layanan grosiran untuk pakaian; layanan ritel dan grosir untuk berbagai
barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian, minyak
esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan
penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku
palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat
untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan
perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut,
sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi
dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan
untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis
dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan
dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga,
handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan minuman,
perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel disediakan oleh
toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian diskon; layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian; layanan
ritel untuk pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan toko grosir dan toko ritel yang menampilkan pakaian,
alas kaki; layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel
dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk
merekam, transmisi dan reproduksi suara dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka,
lencana semua jenis, gantungan kunci, tiket, jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji,
minuman beralkohol dan non-alkohol, gula-gula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM
dan permainan komputer, dapat diunduh aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel menampilkan pakaian;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan
kecantikan, pakaian dan aksesoris; penyatuan pada satu tempat untuk pakaian, pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas
bepergian, aksesori busana, perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam
dan perhiasan, sehingga memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut;
penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas
kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung
obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik], kacamata, tempat
untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper,
tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar
yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam
telinga; ritel kartu prabayar pihak ketiga untuk pembelian pakaian; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang
menampilkan pakaian, alas kaki; toko ritel online dalam bidang pakaian; toko-toko ritel, pesanan melalui pos dan layananlayanan toko ritel online yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-produk
cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus, skala, kertas
filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan, gantungan kunci,
alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik, mesin-mesin kopi
listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih perlengkapan dan peralatan
kopi===
===Atasan sebagai pakaian; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari
pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian);
Barang-barang pakaian olahraga; Bawahan sebagai pakaian; Bretel [suspender]; Jaket garbadine [pakaian]; Kain yang
diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Masker untuk bermain ski
[pakaian]; Masker wajah (pakaian); Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian
Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian [pakaian]; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama,
pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan
luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja
yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian jadi untuk priawanita dan anak-anak; Pakaian luar; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian wanita jeans; Pakaian yang
dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh
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pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala;
Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas
kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus,
rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan;
Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai
pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam,
pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga,
dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet
pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan,
pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan,
kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim
dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana
panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur;
Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan
panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby,
sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari
kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana
pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju
tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini,
tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian,
yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt,
pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik,
olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong,
kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama,
baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan,
kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat
pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet
suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi,
sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala
dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pelindung telinga [pakaian]; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari
(pakaian); Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian;
Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari
(pakaian); Tudung kepala (Pakaian); artikel pakaian untuk manusia; atasan [pakaian]; baju santai; ban lengan [pakaian]; band
bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandeaux [pakaian]; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan
penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak dapat
dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup
kepala untuk bayi dan balita; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; celana bayi [pakaian]; celana dalam
[pakaian]; celana khaki; celemek [pakaian]; dasi (pakaian); earbands [pakaian]; foulards [artikel pakaian]; gabardines
[pakaian]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for footlets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian];
gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian
renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; hanbok [pakaian tradisional Korea]; hanbok
modern [pakaian tradisional Korea]; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian];
ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket garbadine
(pakaian); jaket menjadi pakaian; jas [pakaian]; jas tiga potong [pakaian]; jumpsuits [pakaian]; kain pengikat untuk pergelangan
tangan [pakaian]; kantong untuk pakaian; kaus [pakaian]; kepala membungkus [pakaian]; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian];
ketiak gussets [bagian dari pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset mantel parit (pakaian); kostum rakyat [pakaian]; lapisan siap
pakai [bagian dari pakaian]; manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau
kulit imitasi; mantel [pakaian]; masker wajah musim dingin [pakaian]; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu
menjadi pakaian; muffs [pakaian]; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian bayi; pakaian bayi
[pakaian]; pakaian bersulam; pakaian bulu; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau
imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian denim; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil;
pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga;
pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lateks; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian
luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian mewah;
pakaian militer; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian pas untuk pria; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda;
pakaian rajut; pakaian ringan; pakaian siap pakai; pakaian ski; pakaian stockinet; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian
tahan air dan tahan cuaca; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan
cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal; pakaian tidak termasuk pakaian
(apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian
untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan
balita; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk olahraga;
pakaian untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam;
pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri,
jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil,
dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok,
skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang
menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian
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dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang mengandung zat
pelangsing; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup
kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau
neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian
dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, Tshirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paramentos [pakaian];
penghangat lengan [pakaian]; penghangat lutut [pakaian]; rajutan [pakaian]; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian];
sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan
[pakaian]; sarung tangan menjadi pakaian; selendang [pakaian]; set pendek [pakaian]; shift [pakaian]; tali bra [bagian dari
pakaian]; tali untuk bra [bagian pakaian]; topi kertas [pakaian]; topi pesta [pakaian]; tubuh [pakaian]; wimples (pakaian)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071140
: 19/10/2021 21:39:29
:
: AL RITSKI PRIMADHANI

540 Etiket

: Jl. H. Mali, Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Dhanu Wardhana BA.,
: Jl. Ruko Sentra Niaga, Jalan Boulevard Hijau Blok A No 12, Kel. Pejuang, Kec.
Taruma Jaya, Harapan Indah Bekasi, 17131

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Summer Flagship Bar + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Putih
: 43
: ===Bar yang menyediakan jus; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack
bar); layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar yang mengutamakan jus buah dan jus sayuran; layanan informasi bar;
layanan jus bar; layanan snack-bar; menyediakan layanan bar; penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071141
: 19/10/2021 22:07:24
:
: Khoziyah

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Curug RT 3 RW 5 no 97 Curug bojongsari kota Depok Jawa BARAT Kode
Pos 16517, Kota Depok, Jawa Barat, 16517
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Makjuma
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat tua, Coklat muda dan Kuning
: 30
: ===Adonan makaroni/spageti; Bumbu Bakso; Kerupuk; Nasi Goreng Bakso; Nasi Goreng Bakso Paket Ekonomi; Sambal
bakso; bakso yang terbuat dari kanji; makaroni; makaroni [kue kering]; makaroni dan keju; makaroni dengan keju; makaroni
keju; makaroni salad; spageti dengan bakso===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071143
: 19/10/2021 22:14:03
:
: PT KUMALA KENCANA CIPTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Green Sedayu Bizpark DM 16 No. 7, Jl. Daan Mogot KM. 18, Kalideres, Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11840
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NARAY
: Harapan di Hari Baru

591

Uraian Warna

: Oranye dan Putih

740

540 Etiket

Halaman 484 dari 1251

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 16
: ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kertas, karton dan plastik untuk membungkus dan
mengemas; Bahan pembungkus; Bahan pengepak [bahan pengganjal, bahan pengisi] dari kertas atau kardus; Kantong dari
bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong plastik untuk membungkus bahan makanan; Kardus tahan air;
Karung kertas untuk pembungkus; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus makanan; Kertas pembungkus Natal; Kertas,
kardus, dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan
foil plastik dan kertas release untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau
kertas; Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Mika plastik untuk
membungkus makanan; Plastik film dan kantong plastik untuk membungkus dan mengemas; Publikasi dan barang cetakan,
yaitu kartu dagang bola basket, kartu dagang, stiker, dekal, tato sementara yang dapat dipindahkan, perangko bertema bola
basket, tiket bertema bola basket, karton untuk menyimpan koleksi piringan perdagangan, papan tulis tempel dan penghapus
papan tulis, papan memorandum, penjepit papan untuk menulis, tatakan gelas dari kertas, kartu pos, alas piring dari kertas,
tissue wajah, kartu catatan, bantalan memo, bantalan catatan, pulpen, krayon, spidol penanda, karet gelang, pena dan pensil,
kotak pena dan pensil, pena dan tatakan untuk menulis, penyangga dokumen desktop, scrapbook, stempel karet, penggaris
untuk merancang, spanduk kertas dan bendera, binder dengan 3 cincin, folder alat tulis, buku catatan wirebound, buku catatan
portofolio, foto-foto berbingkai dan tidak berbingkai, litografi, cetakan seni, poster, kalender, stiker bumper, sampul buku,
penunjuk halaman buku, kertas pembungkus, buku kegiatan anak-anak, buku mewarnai anak-anak; Tas, amplop, kertas, dan
kantong polietilen untuk pembungkus (sediaan pembungkus); Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau karton; alas
[tatakan gelas] kartu atau kardus; alas kardus; alas meja dari kardus; alas pengaturan tempat meja dari kardus; alas piring dari
kardus; amplop botol dari kertas atau kardus; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas,
lembaran, baki dan kotak; bahan pembungkus kertas; bahan pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus,
karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; bahan-bahan
plastik untuk pembungkus; bahan-bahan plastik untuk pengemasan dan pembungkus; barang-barang yang terbuat dari
kardus; bungkus gelembung plastik untuk pembungkus atau pengemasan; bungkus kado plastik; busur kertas dekoratif untuk
pembungkus; dekorasi kardus untuk bahan makanan; film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan ; film plastik
pembungkus makanan untuk keperluan industri; film plastik pembungkus makanan untuk penggunaan rumah tangga; film
plastik perekat untuk pembungkus; film plastik perekat untuk pembungkus dan pengemasan; film plastik susut untuk
pembungkus; film plastik untuk pembungkus; film plastik untuk pembungkus makanan; film selulosa asetat untuk pembungkus;
hadiah alat tulis, yaitu tas, kotak, bahan dan label pembungkus (kertas atau plastik); hiasan meja [ornamen] terbuat dari
kardus; isian kardus; isian kertas atau kardus; kantong kertas untuk pembungkus; kantong plastik untuk pembungkus; kardus
pembawa makanan dan minuman; kardus yang terbuat dari kertas mulberry [senkasi]; karton kardus; kartu tercetak dan
dokumen administrasi pribadi tanpa pengkodean magnetik kertas atau kardus untuk dijual kepada organisasi penerbit, yang
terdiri dari area yang dapat dibaca mesin, yaitu, kartu identitas, kartu telepon, cek, kartu kredit, kartu bank, paspor, dokumen
visa, surat izin mengemudi , kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, izin untuk tinggal, dan kartu untuk menunjukkan
kredensial profesional medis; kartu untuk digunakan dengan pembungkus kado; karya seni kardus; kemasan [bantalan, isian]
bahan kardus; kemasan kardus; kertas berbentuk pita untuk pembungkus kado; kertas pembungkus; kertas pembungkus
dekoratif; kertas pembungkus kado; kertas pembungkus kado logam; kertas pembungkus makanan; kertas pembungkus
mesiu; kertas pembungkus untuk permen; kertas untuk pembungkus bunga dan pajangan bunga; kertas untuk pembungkus
dan pengemasan; kotak display kardus; kotak display kertas atau kardus; kotak hadiah dari kardus; kotak kardus; kotak kardus
dilipat; kotak kardus untuk pesta; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus
dalam bentuk yang dibuat-buat; kotak kertas atau kardus; kotak kue dari kardus; kotak pizza dari kardus; kotak topi kardus;
kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus; label bagasi dari kardus; label gantung dari kardus; label harga kardus;
lapisan (plastik) untuk membungkus makanan; lapisan tipis plastik untuk pembungkus; lembar polypropylene untuk
pembungkus; lembar viscose untuk pembungkus; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan;
lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan dan barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas;
lembaran selulosa reklamasi untuk pembungkus; lembaran selulosa reklamasi untuk pembungkus [kertas plastik]; lembaran
tipis plastik untuk pengemasan dan pembungkus; lencana kardus; mobil model skala [ornamen] dari kardus; model [ornamen]
terbuat dari kardus; model kendaraan [ornamen] terbuat dari kardus; model mobil [ornamen] terbuat dari kardus; model mobil
miniatur [ornamen] dari kardus; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari kardus; model skala [ornamen] dari kardus;
ornamen [patung] terbuat dari kardus; papan iklan dari kertas atau kardus; papan iklan yang dibuat dari bahan kardus; papan
kardus; papan kertas atau kardus; pembungkus (alat tulis); pembungkus botol kertas atau kardus; pembungkus kedap air;
pembungkus koin dari kertas; pembungkus plastik; pembungkus rumah sekali pakai kertas atau selulosa untuk digunakan
dalam pelatihan anak-anak anjing; pembungkus-pembungkus terbuat dari kertas; pengemasan wadah kardus; pengiriman
kontainer kardus; penyokong dari kardus untuk menjilid buku; pita dan pita kertas untuk pembungkus kado; pita kertas untuk
pembungkus kado; tabung kardus; tanda untuk tujuan iklan dan display dari kardus; tanda-tanda iklan kardus===
: DID2021071144
: 19/10/2021 22:32:08
:
: Clarissa Irene Panjaitan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan KH Muhasyim VII No 46 Cilandak Barat Jakarta Selatan, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BRUHNICE
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Hitam dan beige pink

740

540 Etiket

Halaman 485 dari 1251

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 30
: ===Brownies Coklat; Kopi Susu ; Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman kokoa dengan atau
tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Teh Tarik; brownies; chocolate
fudge; cookie berlapis cokelat; es krim; es susu; es teh; kue coklat; kue pastry; makanan penutup cokelat; minuman berbahan
dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi;
minuman yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; minuman yang terbuat dari cokelat; teh susu===
: DID2021071145
: 19/10/2021 22:33:55
:
: PT KUMALA KENCANA CIPTA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Green Sedayu Bizpark DM 16 No. 7, Jl. Daan Mogot KM. 18, Kalideres, Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11840
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NARAY
: Harapan di Hari Baru

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye dan Putih
: 21
: ===Botol Air Minum Pelancong; Botol aluminium; Botol galon air; Botol gelas; Botol kaca (wadah); Botol kecil / botol cuka;
Botol kemasan industri dari plastik; Botol minum dijual kosong; Botol minum untuk olah raga yang dapat dipakai ulang, dijual
kosong; Botol olahraga; Botol olahraga dijual kosong; Botol penyemprot; Botol termos untuk air dingin; Cangkir kertas atau
plastik; Cangkir kopi dan cawan; Cangkir teh; Dudukan wadah botol kecil dari logam mulia; Dudukan wadah botol kecil tempat
minyak dan cuka; Dudukan wadah botol kecil, bukan dari logam mulia; Dudukan wadah botol kecil, bukan dari logam mulia,
tempat minyak dan cuka; Gelas minum dalam bentuk tumbler teh; Mug keramik; tempat bumbu, untuk penggunaan rumah
tangga; sisir; cangkir; wadah minum terbuat dari gelas dan plastik; sikat gigi listrik dan non-listrik; kotak makan siang; piring;
wadah sikat gigi; spons mandi; toilet kecil untuk anak-anak, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan
dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Pegangan lengan isolasi untuk kaleng minuman dan
botol; Pencabut tutup botol; Perangkat yang digunakan di bar, yaitu alat pembuka botol, pengocok koktail, dekanter, wadah
botol wine, alat pembuka botol wine, alat pendingin untuk wine bukan listrik; Tumbler [gelas minum]; Tumbler untuk digunakan
sebagai gelas minum; Tutup botol galon air; Wadah botol kecil; Wadah botol kecil dari logam mulia; Wadah botol kecil tempat
minyak dan cuka; Wadah botol kecil, bukan dari logam mulia; botol; botol air; botol air aluminium; botol air aluminium, kosong;
botol air plastik yang dapat digunakan kembali; botol air plastik yang dapat digunakan kembali, kosong; botol air plastik,
kosong; botol air stainless steel yang dapat digunakan kembali; botol air stainless steel yang dapat digunakan kembali,
kosong; botol air terjual kosong; botol air untuk sepeda; botol air, kosong, untuk sepeda; botol anggur; botol anggur membuai;
botol besar dari kaca/wadah botol besar dibalut anyaman sebagai pelindung; botol insulasi; botol isolasi; botol isotermik; botol
kaca; botol kaca [wadah]; botol kaca dekoratif; botol kaca untuk obat, kosong; botol minum; botol minum untuk olahraga; botol
minuman; botol olahraga, kosong; botol parfum; botol parfum, kosong; botol pasir dekoratif; botol pendingin; botol plastik untuk
kemasan; botol semprot; botol semprot, kosongkan; botol siphon untuk air berkarbonasi; botol terisolasi termal; botol
tuangkan; botol untuk mengaplikasikan warna rambut; botol untuk minuman; botol vakum; botol, dijual kosong; botol,
khususnya botol plastik; botol, kosong, untuk obat-obatan; botol-botol plastik; cangkir; cangkir 3D-polycapsule biodegradable;
cangkir biodegradable; cangkir buah; cangkir dapat digunakan kembali; cangkir demi logam mulia; cangkir dinding ganda;
cangkir dinding ganda dengan tutup; cangkir dinding ganda dengan tutup dan sedotan; cangkir kardus; cangkir kertas; cangkir
kompos; cangkir kopi; cangkir kopi dari keramik; cangkir kue muffin; cangkir kue silikon; cangkir logam mulia; cangkir minum;
cangkir minuman dari kaca; cangkir minuman dari porselen; cangkir minuman dari tembikar; cangkir pelatihan untuk bayi;
cangkir pelatihan untuk bayi dan anak-anak; cangkir sake; cangkir sipper; cangkir telur; cangkir telur dari logam mulia; cangkir
telur, bukan dari logam mulia; cangkir terisolasi stainless steel isi ulang dengan teknologi kontrol suhu elektronik; cangkir
terisolasi stainless steel yang dapat diisi ulang dengan charger ponsel bawaan; cangkir yang dapat digunakan kembali dengan
chip cerdas bawaan untuk pembayaran tanpa kontak; cangkir yang dapat digunakan kembali dengan chip cerdas bawaan
untuk pembayaran tanpa uang tunai; cupcake kue cangkir; dudukan botol; gelas [kapal minum]; gelas minum; gelas minum isi
ulang dengan teknologi kontrol suhu elektronik; gelas minum yang dapat digunakan kembali dengan chip cerdas bawaan
untuk pembayaran tanpa kontak; gelas minum yang dapat digunakan kembali dengan chip pintar bawaan untuk pembayaran
tanpa uang tunai; gelas minum yang dapat diisi ulang dengan charger ponsel bawaan; kain untuk membersihkan botol bayi;
kerah tetesan anggur disesuaikan secara khusus untuk digunakan di bagian atas botol anggur untuk menghentikan tetesan;
kerah tetesan untuk botol anggur; lengan isolasi untuk memegang botol; memeras botol; memeras botol, kosongkan; minum
gelas dari logam mulia; minum gelas, bukan dari logam mulia; pegangan cangkir; pegangan lengan isolasi untuk botol;
pemanas untuk botol susu, bukan listrik; pembuka botol; pembuka botol, listrik; pembuka botol, listrik dan non-listrik; pembuka
botol, non-listrik; pemegang botol ritsleting neoprene; penutup makanan silikon dapat digunakan kembali untuk mangkuk,
panci, wajan dan cangkir; penyangga botol; peralatan dan barang-barang berongga non logam, termasuk botol air, ketel non
elektrik, peralatan pembawa air untuk berkemah dan piknik serta nampan piknik dari logam; pompa vakum untuk botol anggur;
set demitasse terdiri dari cangkir dan piring; sikat botol; sumbat botol kaca; sumbat botol vakum khusus disesuaikan untuk
digunakan dengan botol anggur; tikar plastik untuk gelas minum, bukan pengganti tekstil; tiriskan botol susu; tokkuri [botol
melayani sake]; tutup silikon yang dapat digunakan kembali untuk mangkuk, panci, wajan dan cangkir; yunomi [Cangkir teh
gaya Jepang]===

740

Halaman 486 dari 1251

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071148
: 19/10/2021 23:38:03
:
: M. Ali Akbar Taufani

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Reni Jaya Blok Q6/1 Rt 5 Rw 6 Pondok Benda, Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Banten, 15416
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Comic Jeans
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah, Putih, Coklat
: 25
: ===Celana jeans; Jaket Jeans; Pakaian Pria Jeans; Pakaian wanita jeans; celana kasual; jaket [pakaian]; jaket denim; jeans
biru; pakaian; pakaian denim===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071149
: 19/10/2021 23:41:14
:
: M. Ali Akbar Taufani

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Reni Jaya Blok Q6/1 Rt 5 Rw 6 Pondok Benda, Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Banten, 15416
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Rumah Denim
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Biru Dongker, Merah
: 25
: ===Celana jeans; Jaket Jeans; Pakaian Pria Jeans; Pakaian wanita jeans; celana kasual; jaket [pakaian]; jaket denim; jeans
biru; pakaian; pakaian denim===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071150
: 19/10/2021 23:56:59
:
: PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)

540 Etiket

: Kantor Pusat Pabrik Peleburan, Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten
Batu Bara, Sumatera Utara
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IMMRI Logo Indonesia Mining and Minerals Research Institute
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah biru abu abu putih
: 41
: ===Penelitian pendidikan; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071151
: 20/10/2021 00:08:21
:
: Sharas Bhekti Shari

540 Etiket

: Jl. Tulang Bawang Sukomulyo 005/008 Kadipiro, Kota Surakarta, Jawa Tengah,
57136

Halaman 487 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: 008food
: Makanan 008

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, dan Putih
: 29
: ===hidangan daging yang dimasak; makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan
terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071153
: 20/10/2021 05:54:06
:
: PT. Karya Impian Laboratoris, Abdullah Husin Zaki

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Mindi RT4 RW 3 Kel Sidowayah Kec Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, 67154
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DREAMLAB
: Impian Laboratorium
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa
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Uraian Barang/Jasa

: Orange, Biru, Hitam
: 35, 3
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Analisis manajemen bisnis atau konsultansi
bisnis dalam bidang teknologi informasi; Konsultan Niaga; Konsultan bisnis; Konsultansi strategi bisnis; Manajemen
administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen data; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Menyediakan konsultan
untuk penggabungan bisnis dan manajemen rantai; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan,
manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; administrasi usaha; agen impor-ekspor; informasi dan konsultasi
manajemen bisnis; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa organisasi dan manajemen program
promosi insentif dan penjualan; jasa periklanan dan manajemen; jasa-jasa penelitian media, ialah penelitian pada dampakdampak media masa berbeda pada pendapat-pendapat (opini) pada konsumen dan kelakukan konsumen, dan penyediaan
jasa-jasa konsultansi yang berkaitan dengan utillisasi hasil-hasil penelitian media; jasa-jasa perencanaan strategik perniagaan,
penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; layanan administrasi dan
manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan periklanan dan manajemen penjualan; manajemen dan operasi
bisnis daur ulang; nasehat manajemen; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif;
penyewaan mesin dan peralatan kantor; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi===
===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen
dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan
pengawet kulit (pengkilat); Bahan riasan; Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Bahan-bahan perawatan pribadi dan
kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar,
toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan
rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse,
gel; Balsam bayi (lilin lebah) tidak mengandung obat; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur; Balsem mata; Bantal
mata mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi,
bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat
rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi,
sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias
wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik;
Bibit parfum; Bubuk sampo; Bubuk toilet; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli;
Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pembersih; Busa rambut; Cairan Esensi; Cairan atau zat untuk menghilangkan lemak,
minyak, dan kotoran; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar bensin;
Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar diesel; Cairan atau zat pembersih sisa pembakaran pada ruang pelumasan
mesin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar diesel; Cairan
atau zat untuk membersihkan komponen-komponen rem kendaraan; Cairan atau zat untuk membersihkan tar jalan, getah
pohon, dan serangga membandel pada permukaan kendaraan; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Cairan harum untuk tubuh;
Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan pembersih karat; Cairan
pembersih kotoran (lumpur) yang melekat; Cairan pembersih kotoran yang mengandung kalsium; Cairan pembersih transmisi
otomatis; Cairan pembersih untuk pendingin mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk berkumur
(pembilas) dan penyegar mulut tidak mengandung obat; Cairan untuk menyetrika; Cairan untuk menyetrika untuk digunakan
dengan mesin penguap pakaian; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cologne bayi; Deodorant stick; Deterjen bayi; Deterjen
binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk
laundry dalam bentuk sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan
sebagai kosmetik; Esens rambut; Esensi untuk keperluan kosmetik; Garis Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik);
Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel
pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk
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keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi berendam dan shower bukan untuk keperluan medis; Gel,
minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Hyaluronic serum; Jel
Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain penyeka [perlengkapan mandi]; Kain, tisu atau
penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan
sediaan pembersih riasan.; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir;
Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum
wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan
alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia;
Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak
padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garisgaris kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit
manusia; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim creambath;
Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah
sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik;
Krim mandi untuk bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk
penggunaan medis); Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan
dalam mencuci; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk
menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu dan
pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Kuku
buatan; Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Lak rambut; Larutan pembersih muka; Lembaran kertas yang diresapi
dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan
pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); Lipstik cair;
Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk
wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus make-up; Losion
pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu
untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik;
Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek
(kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Make up remover
gel; Maker wajah (Kosmetik); Malam untuk kulit; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk tangan; Masker
pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker
untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai
penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah
pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Media abrasif untuk
keperluan dapur (pembersihan); Minyak bayi; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik;
Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk mandi, garam untuk
mandi; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan
losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Paket
masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de
toilette; Pasta cuci tangan (non-medis); Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik);
Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik;
Pelembab dari susu; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pelembut kain untuk barangbarang keperluan bayi; Pelet (Minyak); Pembersih; Pembersih Badan; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan;
Pembersih blok mesin mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih kaca; Pembersih karpet; Pembersih kerak untuk keperluan
rumah tangga; Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih mobil; Pembersih
serba guna; Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih untuk mandi bayi; Pembersih wajah; Pembersih wajah
(kosmetik); Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih ketiak;
Pemutih untuk digunakan pada rambut; Pencuci tangan; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung
obat-obatan; Pengawet kulit (poles); Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir;
Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perangkat dan
set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut; Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi; Permen karet
kunyah untuk memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata; Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis dalam
pengendalian berat badan; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi
untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih
lama; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa
obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk
perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit
dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi,
yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk
perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih
kulit dan badan; Produk perawatan rambut; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil
mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan
atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang
sudah diberikan wewangian; Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh;
Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti
keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun
jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi
untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau
badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun
{bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower,
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minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir; Scrub untuk
keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan;
Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan
dasar untuk tata rias wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik perawatan
bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan
alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan
kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan
kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi
pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme
tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion
untuk mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat; Sediaan mandi; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil
menggunakan tangan; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan pembersih
untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid); Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pembersihan untuk
penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan pembersihan,
pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pengelupas cat dan sticker; Sediaan pengelupasan
atau penghilangan cat dan pernis; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan
kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu,
lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan
perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan
perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan
perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan perlindungan dari sinar matahari; Sediaan pewangi untuk
udara; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih;
Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan tata rias wajah; Sediaan toilet tidak
mengandung obat; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk keperluan pembersihan; Sediaan untuk mandi dan mandi;
Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk melembutkan rambut; Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung
obat); Sediaan untuk memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk menata
rambut; Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk menghilangkan
rambut; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan antibakteri untuk
membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan pembersih untuk keperluan industri, yaitu komposisi berbasis pelarut untuk
pembersihan dan dekontaminasi reaktor, kapal, tangki, menara vakum, alat penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan,
dan peralatan industri lainnya.; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Sediaan-sediaan perawatan kulit
non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar
kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Sediaan-sediaan pewarna bibir;
Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Semprotan pembersih karpet; Senyawa wewangian; Serum Kulit Dengan Asam
Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir;
Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum
pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Shampo berbentuk
batangan; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Strip
perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Susu untuk perawatan kulit; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik); Tapal gigi; Tissue wangi basah; Tisu basah bayi;
Tisu deodoran; Tisu diresapi sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu yang diresapi
dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Udara yang dimampatkan dalam kaleng untuk tujuan pembersihan dan
penghapusan; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh,
larutan pelembab untuk kulit; Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat tambahan untuk perawatan
kulit, yaitu, sediaan perawatan kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; air
bunga jeruk [sulingan herbal]; air mawar [sulingan herbal]; air parfum; air toilet biasa; air toilet yang mengandung minyak ular;
air wangi; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia untuk keperluan pembersihan; anti keringat (pembersih badan);
antiperspiran [perlengkapan mandi]; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; aromatik [minyak esensial];
astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih untuk
keperluan rumah tangga; bahan pembersih untuk membersihkan permukaan; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan
pewarna rambut; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan dan
sediaan pembersih; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; baju-baju bayi
yang diresapi; balm rambut non-obat; balsam non-medis untuk rambut; balsam rambut; balsem bibir tanpa obat; balsem selain
untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan bibir; bantalan kapas
untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet;
bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu,
sabun dan air toilet; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik;
batang kondisioner rambut padat; batu pemulih kaki; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan
warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem;
bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan
toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah
ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bilas warna untuk rambut; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura [minyak
memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi
untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk
gosok; bubuk kaki tanpa obat; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi tanpa obat; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pacar; bubuk
padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi; bubuk pemoles; bubuk pencuci rambut; bubuk pewangi anti bau badan;
bubuk sabun; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah,
kosmetik dan mandi; bulu mata palsu; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa mandi; busa pembersih;
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busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk digunakan di mandi pancuran (shower); busa untuk mandi
berendam dan pancuran; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cairan gerusan;
cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil; cairan pembersih kering; cairan
pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan pencuci; cairan penghapus kutek; cairan
penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik [e-liquid]
terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik
terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan
untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cairan untuk pembersih injector; cat badan
lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat tubuh
untuk keperluan kosmetik; celak mata; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer
[kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cream bath campuran bunga
kering dengan rempah-rempah; cuci masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan
(BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar (Eye primer); dasar untuk parfum bunga;
decalcomanias untuk kuku; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran
tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan
peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran untuk
penggunaan pribadi; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran, anti
keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan
pribadi; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci
piring dalam bentuk gel; eau de parfum; eau de toilette; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak
bunga [parfum]; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan
kosmetik; emolien rambut; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah
untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; enamel
kuku; esens kayu putih [minyak esensial]; esens perawatan kulit non-medis; esens untuk kulit; esensi halus/esens yang
mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; face tonics klarifikasi
penyeimbang minyak; fizzies mandi; foundation cair; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; garam mandi; garam mandi
beraroma; garam mandi kosmetik; garam mandi tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan
untuk keperluan medis; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak kecantikan
[kosmetik]; gel kecantikan; gel kosmetik; gel kuku; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau memperpanjang tan; gel
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi dan mandi, bukan untuk tujuan medis; gel
mandi tidak mengandung obat; gel mandi, krim dan minyak; gel mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel menjadi alat
bantu penata rambut; gel pasta gigi; gel patung; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pelindung rambut;
gel pemanas non-medis; gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel penata rambut; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis;
gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel rambut; gel rambut dan mousse rambut; gel setelah bercukur; gel
setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel tanpa obat; gel tanpa obat untuk melembabkan
kulit; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan
untuk keperluan medis; gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh
(kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah
bercukur; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut
dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit; gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; ginseng mengklarifikasi masker
wajah pemolesan; glasir rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter kuku; glitter untuk keperluan kosmetik;
grease untuk keperluan kosmetik; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk
pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan
dengan sediaan kosmetik; hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut; hidrogen peroksida untuk
keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); ionone [wewangian]; jel dan krem untuk mandi shower; jel dan krim untuk mandi
shower; kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan kacamata; kain
diresapi dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain pembersih, debu atau pemolesan diresapi;
kain yang diresapi sediaan pembersih; kamar mandi tanpa obat; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan,
penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik;
kapur pembersih; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi
dengan sediaan pelembab untuk kaki; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; kayu wangi; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit tata
rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil
alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak
wajah, penyamar noda pada wajah; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan
cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih
lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun
cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin,
blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kuku;
kondisioner kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut;
kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain
anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku,
rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan
matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak
mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu
mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit;
kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi
bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan
pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
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tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik
yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu
permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer,
pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow),
pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu,
losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti
penuaan; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim bayi tidak
mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim bibir; krim
bibir untuk keperluan kosmetik; krim bronzing kulit; krim creambath; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh;
krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar
matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk
keperluan kosmetik; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim kaki tanpa obat; krim
kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim
kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh;
krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim
kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim
mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim
matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk
menenangkan kulit; krim obat menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik];
krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim
pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim
pemutih kulit wajah; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim pengkondisi kulit untuk
keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim
perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim setelah
matahari; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan
kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk
melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk
perlindungan kulit; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan
kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk
menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit
(kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi; krim wangi
untuk keperluan kosmetik; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak,
susu dan garam; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi; kristal mandi
untuk keperluan kosmetik; kristal mandi, bukan untuk keperluan medis; kuku buatan akrilik; kuku buatan bubuk; kuku buatan
dari logam mulia; kuku jari kaki palsu; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; kunko [fumigasi dupa untuk
kamar wewangian]; kutek kuku; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; larutan pembersih bioteknologi untuk memecah
bahan organik dan menghilangkan noda; larutan pembersih untuk peralatan sterilisasi ultrasonik gigi; lem ikatan potongan
rambut; lem untuk menguatkan kuku; lilin bahan kulit; lilin obat menghilangkan rambut; lilin penata rambut; linen untuk
penggunaan kosmetik; losion; losion untuk kulit; losion bayi; losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk
digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan
untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion
pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah
bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi;
losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah;
losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari;
losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur kosmetik; lotion
dan pelembab anti-penuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk
mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion
masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion nonobat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion obat menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik];
lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih nonobat; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion penguat untuk tangan; lotion
perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan
penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion
rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari
untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir
surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan
kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk
mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah,
tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; makeup dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; makeup menghapus gel; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk
keperluan kosmetik; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut;
masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk
membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab
kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk
kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit
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[kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker mata
gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral;
masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker
penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian
mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat
yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker
wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik;
membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion; menghapus kerutan sediaan
perawatan kulit; mint untuk wewangian; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi;
minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak bergamot; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan
kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial
alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial sebagai pewangi
untuk keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri umum,
pertanian dan perdagangan umum; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk penggunaan pribadi,
yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak kasturi
[wewangian]; minyak kolonyo; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender; minyak lavender untuk
penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi;
minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan
kosmetik; minyak mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak
melati; minyak memperbaiki rambut; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab
untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak
penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak penyamakan matahari; minyak peppermint [wewangian]; minyak
perlindungan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak rambut; minyak
rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari; minyak
setelah matahari [kosmetik]; minyak terpentin untuk degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk keperluan
pembersihan; minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak
untuk sediaan pembersihan; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak,
losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak
perawatan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse dan gel penataan rambut; mousse
perawatan kulit; mousse perlindungan rambut; mousse rambut; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata
rambut; musk alami; mutiara mandi; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; oil
baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar
untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker
pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; palet pengkilap bibir; palet perona
mata; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk
padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves;
pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta gigi
dan obat kumur; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk
menangkal silau; pasta pemutih gigi; pasta styling untuk rambut; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta wangi untuk
keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelarut pembersih, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; pelembab
anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan
semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan;
pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah kosmetik; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit;
pelindung bibir non-obat; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir
[kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung
obat; pembentuk garis bibir; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan pewangi;
pembersih berbasis kimia bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di industri dan rumah tangga (selain
untuk digunakan dalam proses manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi bahan organik dan hidrokarbon;
pembersih berbentuk krim; pembersih busa untuk penggunaan pribadi; pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung obat;
pembersih dinding ban; pembersih jendela; pembersih jok; pembersih kamar mandi; pembersih karang gigi (tidak
mengandung obat); pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kipas angin; pembersih kulit; pembersih oven; pembersih
pakaian selam; pembersih rem; pembersih rumah tangga; pembersih saluran alkali dalam bentuk padat; pembersih saluran
enzimatik; pembersih saluran kaustik; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk bubuk; pembersih saluran
pembuangan kimia dalam bentuk cairan; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk gel; pembersih semprot;
pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih semprot
untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih sepatu (sediaan); pembersih tangan; pembersih tata rias wajah,
pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat;
pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih vinil dan kulit serta lapisan pelindung; pembersih wajah; pembersih wajah tidak
mengandung obat; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; pembersihan, pemolesan,
penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif;
pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilas gigi; pembilasan rambut; pembilasan rambut [kondisioner sampo];
pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemecah rambut [sediaan penataan rambut]; pemelihara rambut; pemelihara
rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemerah susu krim;
pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih
kuku; pemutih rambut; pena cat kuku; pena cat kuku remover; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencerah
rambut; pencuci tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci vagina untuk
keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pencuci wajah berbentuk bubuk; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis;
penetral bibir; pengatur tekstur rambut; pengawet untuk kulit [poles]; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit
(peel) wajah tidak mengandung obat; pengeras kuku; penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku; penghilang cat
kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang enamel kuku;
penghilang riasan mata; pengkilap bibir; pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; peningkat bawah mata;
pensil kosmetik; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk keperluan memutihkan gigi; penutup mata
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gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyegar kulit; penyeka
kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka yang dilembabkan terlebih dahulu dan tissue yang diresapi dengan bahan
pembersih; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung
obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; peralatan mandi tanpa obat; perasa kue [minyak
esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut;
perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat
untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku palsu; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku
palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan
kosmetik; perona mata; perona mata berupa kilauan (Eyeshadow glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim (Cream
blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan
pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk
keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari
ekstrak kayu birch; pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna
kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna untuk keperluan
toilet; pewarna-pewarna rambut; pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles
gigitiruan; poles untuk kulit; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik;
potpourris [wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk
mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan
kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner,
mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat
kuku; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat mulut dan gigi; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan
untuk merawat tangan dan kaki; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tubuh dan kulit;
produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk mandi non-medis; produk pelindung matahari (kosmetik);
produk pembersih rumah tangga; produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit;
produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu
sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan
tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk
sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; racun lebah
untuk keperluan kosmetik; rambut rontok; ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi
dalam wadah dan termasuk buluh; rendam kaki tanpa pengobatan; rias wajah; riasan mata; rum rum untuk keperluan
kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan
untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam;
sabun cair pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan perawatan rambut dalam bentuk batangan;
sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun
cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci
kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun
kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun
loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi
dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan;
sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan
untuk wajah; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan
pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun
untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk
penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak
mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion
untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa
untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran
dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun,
sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet aroma untuk bantal mata; sachet
parfum; sachet untuk linen wangi; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat;
salep tanpa obat untuk melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; sampo dan
kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo untuk bayi; sampo untuk rambut manusia;
sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub kaki;
scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub
pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; sediaan untuk mencuci tangan; sediaan anti
keringat (sediaan mandi); sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan berjemur [kosmetik];
sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk
membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing kuku; sediaan busa untuk mandi; sediaan dalam bentuk
emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan
kulit; sediaan dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; sediaan dan perawatan rambut;
sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan douching untuk keperluan sanitasi
pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan
fumigasi [parfum]; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan gigi non-obat
untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kolagen untuk keperluan
kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik
meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa;
sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang
dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur;
sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu
mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi;
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sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk
melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk
layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk
mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa
tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan mandi
mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi untuk hewan peliharaan; sediaan mandi,
bukan untuk keperluan medis; sediaan meluruskan rambut; sediaan mencuci rambut; sediaan menghilangkan kutikula untuk
keperluan kosmetik; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan matahari; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan
obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih badan;
sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersih
pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih untuk membersihkan permukaan substrat dari pelapis, noda, cat
dan komposisi endapan yang tidak diinginkan untuk menghilangkan getah dan perekat, pelumas dan tar serta sediaan
dekalsifikasi dan penghancuran kerak untuk pembersihan produk rumah tangga; sediaan pembersih wajah; sediaan
pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit;
sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan pembersihan kaca depan; sediaan
pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan
pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok;
sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada
tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk
ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk
kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk
membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan
pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemolesan untuk bahan kulit; sediaan
pemutih gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih, pembersih dan kompon; sediaan
pemutihan gigi; sediaan pemutihan kulit; sediaan penataan rambut; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan
pengeriting rambut; sediaan pengeritingan rambut dan pengaturan rambut; sediaan penghilang rambut; sediaan penghilang
warna untuk rambut; sediaan penguatan kuku; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat;
sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan
kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku kosmetik;
sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit
tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit
wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata,
gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan
perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, bukan untuk
keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu
pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari;
sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan matahari dan sun
block tanpa obat; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan
perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan
rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang
terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis;
sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah
kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala
dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan perbaikan kuku; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik
menghambat; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan
pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rambut santai; sediaan rambut tanpa obat;
sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan sanitasi menjadi perlengkapan
mandi; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk
digunakan di kamar mandi; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan tata rias; sediaan tidak
mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk
melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk
rambut; sediaan untuk membersihkan dapur, sediaan untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet;
sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan
untuk membersihkan, merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat,
memelihara dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk memperbaiki dan menempelkan bulu mata,
jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan
untuk menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk menghilangkan
warna rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh; sediaan untuk pembersihan,
perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan
rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut permanen;
sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk perawatan bulu mata;
sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk
perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu,
sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan awal
rambut; sediaan untuk pewarnaan awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut;

Halaman 495 dari 1251

sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan untuk simulasi warna darah pada
bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit;
sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit;
sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan aroma
wangi ruangan; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh;
sediaan-sediaan perawatan gigi; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk
memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian,
minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk
kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir gigi; semprotan dengan
pengharum untuk badan, semprotan dengan pengharum untuk ruangan; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran
kaki; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan menjadi alat bantu penata rambut; semprotan pelindung
panas untuk rambut; semprotan penata rambut; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh
digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh
yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serat untuk keperluan kosmetik; serbuk basma;
serbuk gosok untuk tujuan umum; serpih mandi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum
kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih
(kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang
mengandung ekstrak batu permata; shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan];
shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan
non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo kering; shampoo ketombe;
shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; solusi pembersih lensa kacamata; stiker kuku jari kaki; strip lilin untuk
menghilangkan rambut tubuh; strip pemutih gigi; strip pemutih, pasta gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari
pori-pori pada kulit; sulingan herbal; sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian; sun block lotion untuk
keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu kecantikan; susu mandi;
susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu
pembersih; susu pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu
penyamakan [kosmetik]; susu setelah dicukur; susu setelah matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari
untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah
dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam
bentuk losion dan semprotan; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat; tambalan
kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik
terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias
dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara
untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; terpentin untuk mengalami degreasing;
texturizers kulit; tips kuku; tiriskan sediaan pembersihan; tisu (wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau
bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi diresapi dengan
sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan
pembersihan pribadi; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu diresapi dengan minyak
esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk
penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan
sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; tisu diresapi dengan
sediaan perawatan kulit; tisu kacamata diresapi dengan pembersih; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah
diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah direndam sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan
pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk
kebersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan
komersial; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan
kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang
dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit nonobat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik;
tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; ujung kuku buatan;
vanillin sintetis [wewangian]; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; warna alis dalam bentuk pensil dan
bubuk; warna bulu mata; warna pipi; warna rambut; wax rambut; wewangian; wewangian alami; wewangian dan dupa;
wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian
sintetis; wewangian untuk digunakan dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil;
wewangian untuk penggunaan pribadi; wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa
obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa;
wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi; witch hazel [sulingan herbal]; wol baja diresapi
untuk pembersihan===
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:
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, HITAM, BIRU
: 32
: ===Air mineral dan aerasi; Air mineral dengan ozon; air mineral; air mineral dengan rasa; air minum dalam kemasan===
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: ECO-DES DESINFEKTAN
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510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Biru muda,Biru tua,Hijau muda
: 5
: ===desinfektan; desinfektan untuk keperluan dokter hewan; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk
keperluan medis; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; pembersih
antibakteri===
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Nama Kuasa
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: Jl. Sempurna No.17 Kedung Badak Baru RT.04 RW.06, Kota Bogor, Jawa Barat,
16160
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: Merek Kata dan Lukisan
: NISA.id
: Tidak Ada Terjemahan
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511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Toska, Putih, Kuning
: 35
: ===Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik
dan kit kosmetik; Jasa grosir online; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis
kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis
perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh
toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang melalui pos atau remote control media elektronik dan
melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa penyediaan
media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-langsung (online); Jasa toko eceran secara online;
Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
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kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan penjualan ritel online; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko
roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan toko ritel online; Mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa
dengan cara mengoperasikan ritel pusat perbelanjaan komprehensif online, grosir, dan layanan ritel online kuku buatan, stiker
nail art, tips kuku, kertas transfer untuk nail art, cat kuku [kosmetik], sediaan penguatan kuku, kondisioner kuku, cat kuku,
enamel kuku, penghilang enamel kuku, gel kuku, sediaan untuk menghilangkan kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim kuku
untuk penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat kuku dan penghapus cat kuku, sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat untuk
membubuhkan kuku atau bulu mata buatan, sediaan buffing kuku, kikir kuku dan warna kuku; Ritel online; Toko makanan
online; Toko online di bidang makanan dan minuman; jasa manajemen penjualan di internet; jasa ritel, jasa ritel online, jasa
grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen ilmu pengetahuan,
penelitian, navigasi, penelitian, fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi, pengujian, inspeksi,
penyelamatan dan pendidikan, peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah, pengumpul, pengatur atau
pengendali distribusi atau penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi, reproduksi atau mengolah
suara, gambar atau data, media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer, media perekam dan penyimpan
analog atau digital kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya,
kas register, mesin hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam, masker penyelam, sumbat kuping untuk
penyelam, penjepit hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat pernapasan untuk berenang di
bawah permukaan air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera),
peralatan untuk digunakan dengan komputer, perekam audio, tas dan casing yang secara khusus disesuaikan untuk tempat
atau pembawa perangkat dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan tablet serta aksesoris untuk perangkat
tersebut, baterai, pengisi daya baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator, camcorder, kamera, kartu mengandung
chip sirkuit terpadu, kartu yang berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan otentikasi, kartu yang menggunakan memori
magnetik dan memori sirkuit terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak, tempat telepon bergerak, tempat kaca mata
dan kaca mata pelindung sinar matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta di
bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses, komposisi
bahan pencegah kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri, zat untuk penyamakan kulit halus
dan kulit binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta lain, kompos, pupuk kandang,
pupuk, sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak, bahan pencegah karatan dan
kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar alam mentah, logam dalam
bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik tidak mengandung obat dan
sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan pemutih dan zat lain untuk
penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sediaan pembersih tubuh dan
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perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan, sabun, anti keringat (pembersih
badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim, pasta gigi, deodoran, sediaan
penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut, sediaan perawatan tangan,
sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan menghilangkan cat kuku, cat kuku,
sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk menyegarkan napas [tidak mengandung
obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu, sediaan mandi pancuran, produk perawatan
kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan oli dan gemuk industri, malam, pelumas, zat untuk mengisap, membasahi dan mengikat debu,
bahan bakar dan bahan penerangan, lilin dan sumbu untuk penerangan, lilin beraroma dan wangi , sediaan farmasi, medis
dan kedokteran hewan, sediaan saniter untuk keperluan medis, zat dan makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan
medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi, suplemen pantangan untuk manusia dan hewan, plester, bahan
pembalut, bahan untuk menambal gigi, pembuat gigi buatan, pembasmi kuman, sediaan untuk membasmi binatang perusak,
bahan pembasmi jamur, bahan pembasmi rumput liar, sediaan penyegar udara, kit dan kotak pertolongan pertama lengkap
dengan isinya, sediaan pembersih tangan, kit yang berisi sediaan medis, plester, protein, vitamin, suplemen diet dan mineral,
logam kasar dan campurannya, bijih logam, bahan logam untuk bangunan dan konstruksi, bangunan dari logam yang dapat
dipindahkan, kabel dan kawat bukan untuk listrik dari logam biasa, barang-barang kecil dari logam besi, wadah logam untuk
penyimpanan atau pengangkutan, lemari besi, lencana dari logam, cincin kunci dan rantai kunci, kunci, kunci-kunci, ornamen,
tempat sampah logam, kunci, kunci kosong, rambu, patung, patung kecil dan arca kecil, perunggu, piala yang terbuat dari
logam, kotak uang, mesin, mesin perkakas, perkakas yang dioperasikan dengan listrik, motor dan mesin, kecuali untuk
kendaraan darat, kopling mesin dan komponen transmisi, kecuali untuk kendaraan darat, peralatan pertanian, selain alat
tangan dioperasikan secara manual, inkubator untuk telur, mesin penjual otomatis, perkakas dan alat tangan, yang
dioperasikan secara manual, peralatan pemotong, senjata yang dipakai pada sisi badan, pisau cukur, peralatan higienis dan
kecantikan yang dioperasikan dengan tangan untuk manusia dan hewan, peralatan pengangkat, peralatan tangan untuk
darurat dan penyelamatan, alat berkebun , dioperasikan dengan tangan, gunting, besi pengering rambut, jepitan untuk
pengeriting rambut, pelengkung bulu mata, perangkat manikur, gunting kuku, kikir kuku, perangkat pedikur, gunting
pemangkas, pinset, penjepit, pemotong pizza; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan sepatu roda, papan layar, pelindung tulang kering untuk penggunaan atletik, bantalan tulang
kering [alat olah raga], papan luncur, papan selancar, papan seluncur salju, ski, sepatu roda, bola snooker dan tongkat
snooker, meja snooker, suvenir, tas olah raga, aksesoris dan perlengkapan olah raga, sarung tangan untuk olah raga, sepeda
stasioner untuk latihan fisik, pelindung perut [disesuaikan untuk digunakan dalam olah raga tertentu], bahan senar untuk raket
olah raga, pita/band penyerap keringat untuk raket, kolam renang [alat bermain], jaring dan tiang tenis, tas termal tenis,
tongkat mainan bercahaya, patung miniatur mainan, truk mainan, peralatan latihan yang digunakan berkaitan dengan sepak
bola, peluit, pelindung pergelangan tangan yang digunakan atletik, daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging,
buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu, keju, mentega,
yoghurt dan produk susu lainnya, minyak dan lemak untuk makanan, keripik kentang, makanan yang telah diolah, sediaan
protein dalam bentuk batangan untuk konsumsi manusia, makanan ringan berbentuk batang [bahan makanan], kopi, teh,
kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan mie, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, kue dan gulagula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat dimakan lainnya, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, bumbu,
rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan (herba) yang diawetkan, cuka, saus dan bumbu lainnya, es (air beku), makanan berenergi
berbentuk batang, bubuk instan untuk membuat minuman beraroma, bubuk untuk membuat minuman, makanan sereal protein
berbentuk batang, makanan ringan protein berbentuk batang, makanan ringan berbentuk batang (bahan makanan), makanan
ringan, produk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan yang belum diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian
yang belum diolah dan mentah, buah dan sayuran segar, tumbuh-tumbuhan (herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbiumbian, bibit dan benih untuk ditanam, hewan hidup, bahan makanan dan minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak
mengandung alkohol, air mineral dan air soda, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol
lainnya untuk membuat minuman, minuman untuk membantu melangsingkan tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial,
minuman energi, minuman energi yang mengandung kafein, minuman energi untuk olahragawan dan atlet, minuman
berkarbonasi yang beraroma, minuman isotonik [bukan untuk keperluan medis], sediaan untuk membuat minuman tidak
mengandung alkohol, seltzer [minuman], shandy, sorbet [minuman], minuman olah raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol
untuk membuat minuman, tembakau dan pengganti tembakau, rokok dan cerutu, rokok elektronik dan vaporizer oral untuk
perokok , barang-barang keperluan perokok, korek api; jasa toko retail secara online yang menampilkan berbagai macam
barang konsumen lainnya; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasanperhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompetdompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala,
pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barangbarang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir online;
layanan ritel online; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir online
yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan
toko grosir online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis
bagi manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko grosir online yang
menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel online
terkomputerisasi; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan
artikel olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel online yang menampilkan
produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang menampilkan produk susu; layanan toko ritel online yang
menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; penjualan hijab melalui internet / online; perantara kontrak untuk
pembelian dan penjualan barang melalui Internet; promosi penjualan menggunakan media audiovisual; toko online; toko ritel
online dalam bidang pakaian===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071157
: 20/10/2021 08:41:06
:
: TRISTINA

Alamat Pemohon

: JL. JELAMBAR BARAT III-E NO. 5 RT. 006 RW. 010, KEL. JELAMBAR BARU, KEC.

540 Etiket
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

GROGOL PETAMBURAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460
: Kiki Putri Rezeki S.E.,M.M
: FAZKI CONSULTANT & PARTNERS Jl. Al-Hikmah No 34 Rt.002 Rw.002 Kelurahan
Pondok Jaya, Kec. Sepatan, Tangerang 15520

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hijau.
: 9
: ===filter masker pernapasan non medis; filter untuk masker pernapasan; filter untuk masker pernapasan non medis; masker
anti polusi untuk perlindungan pernapasan; masker debu; masker pelindung; masker pelindung debu; masker pelindung wajah
bukan untuk keperluan medis; masker pernapasan untuk perlindungan industri; masker pernapasan, selain untuk pernapasan
buatan; masker untuk perlindungan terhadap debu; sisipan untuk masker pernapasan, selain untuk penggunaan medis===
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Tanggal Penerimaan

320
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Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D222021071160
: 20/10/2021 09:56:50
:
: Hj. ASTANTI SUWARDI, A.Ma

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Garuda Blok E No. 18 Perumnas Wekke'e RT.001/RW.004 Kel. Lompoe, Kec.
Bacukiki, Kota Parepare, Prov. Sulawesi Selatan, Kota Pare Pare, Sulawesi Selatan,
91125
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Mappacahaya
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021071161
: 20/10/2021 10:00:15
:
: Dio Wibowo

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl MT Haryono no.64, Anaiwoi, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 93117
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Seblak Jingkrak
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, putih, hitam, kuning, hijau, orange
: 43
: ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan
menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, yaitu,
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Kedai; Kedai yang menyediakan makanan
dan minuman; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan menjemput makanan; Layanan mie gerobak (kaki lima); Layanan
yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi
goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; jasa restoran; jasa restoran dan katering; melayani makanan dan minuman;
memasok makanan untuk konsumsi segera; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan
makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman di restoran; penyajian makanan dan minuman; penyediaan
makanan dibawa pulang dan cepat saji; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D222021071162
: 20/10/2021 10:02:29
:
: HENI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ponggiha RT.000/RW.000 Kel./Desa Ponggiha, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara,
Prov. Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, 93912
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KHIYAR-V
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 5
:
===Ekstra herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Formula obat herbal; Jamu herbal; Jamu
pelangsing; Jintan Hitam (Herbal); Krim obat herbal; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman
herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman pelangsing; Minuman
suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman untuk digunakan sebagai
alat bantu pelangsingan tubuh; Minyak jintan Hitam (Herbal); Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus); Obat herbal rasa
madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal;
Obat herbal yang mengandung madu; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk dikonsumsi manusia yang
dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal; Ramuan herbal tradisional; Sediaan Herbal untuk mengatasi
permasalahan pada pernafasan; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari
suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam
makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen herbal organik dan non-organik; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak
herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan
pengobatan; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen
makanan; herbal merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan; infus herbal obat; jamu-jamuan pelangsing

740
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tubuh; kapsul pelangsing; kapsul tambahan herbal pria; krim herbal untuk keperluan medis; obat dan salep herbal; obat herbal;
obat luar berbahan baku herbal; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan herbal; obat-obatan pelangsing tubuh; paket
lumpur herbal untuk tujuan terapeutik; pil herbal untuk pengobatan diabetes; pil pelangsing; salep anti-gatal herbal untuk
hewan peliharaan; salep kulit sakit herbal untuk hewan peliharaan; sediaan herbal untuk keperluan medis; sediaan medis
untuk tujuan pelangsingan; sediaan pelangsing untuk tujuan medis; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan
(kesehatan); semprotan herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; semprotan herbal untuk keperluan
medis; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui perendaman kaki; suplemen dan sediaan herbal; suplemen diet
herbal; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk
keperluan medis; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen herbal dan makanan untuk membantu
produksi susu pada hewan menyusui; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam
sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan
medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet
dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet di alam infus herbal campuran;
suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen nutrisi dalam sifat ramuan
herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal; tablet hisap pelega tenggorokan madu herbal;
teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh pelangsing untuk keperluan medis===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D222021071163
: 20/10/2021 10:08:37
:
: FELIX RAHADIAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KHA DAHLAN NO 132 RT/RW: 17/03 NGAMPILAN, NGAMPILAN, KOTA
YOGYAKARTA, DI YOGYAKARTA, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55261
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, PUTIH
: 30
: ===Adonan Pastri; Adonan makanan yang mengandung tepung; Arang aktif untuk makanan; Bahan dasar pizza; Bahan

740

pengental untuk memasak makanan; Bakpao; Beras; Beras shirataki; Biskuit selai kacang; Brem; Bumbu Gulai; Bumbu Kanji
Rumbi; Bumbu instan bubuk; Bumbu rendang; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Campuran Bumbu beraroma untuk
Makanan; Cuka quince (buah); Es (air yang dibekukan); Es kristal; Es silinder; Garam rumput laut; Hamburger sandwiches;
Hasil produksi Madu; Jawawut yang dihancurkan; Jawawut yang dikupas; Jus jahe [minuman]; Kedelai bubuk untuk digunakan
sebagai makanan; Keju gembung [camilan jagung]; Kepingan jagung; Kerupuk Gendar; Kerupuk Jengkol; Ketumbar Bubuk
(Bumbu); Klapertaart; Kue Bugis Betawi; Kue Cincin; Kue Combro; Kue Cucur; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange; Kue Engkak
Medok; Kue Gagatas; Kue Gemblong; Kue Getas; Kue Gulung; Kue Kecalo; Kue Kelen; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue
Lampu Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Sagu; Kue Lepet; Kue Lumpang; Kue Muso; Kue Onde; Kue Padamaran; Kue
Paso; Kue Pia Saronde; Kue Putri Kandis; Kue Putu; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Satu; Kue Sie Itek; Kue Srikaya; Kue
Tenteng; Lasagna; Madu untuk Makanan manusia; Makanan berbahan dasar madu; Makanan penutup beku berupa air es
dengan rasa; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan siap saji berbasi beras; Makanan yang mengandung tepung;
Mie; Mie Celor; Mie Jalak Sabang; Mie Korea; Mie Lendir; Mie Sagu; Mie Terbang; Mie Titi; Mie italia; Mie jepang; Mie
shirataki; Minuman beras kencur; Minuman berbahan dasar madu; Minuman kunyit asam; Minuman temulawak; Muffins; Pai
isi daging; Panettone (roti manis); Pasta; Pengental untuk tahu; Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman;
Ravioli; Rempeyek; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Saffron (rempah-rempah); Sambal dari buah-buahan bawang merah;
Saus Pico de Gallo; Saus Pizza; Sediaan hidangan pasta; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Sediaan pasta; Sediaan
sereal; Seduhan dari rempah-rempah; Serbuk garut Jepang untuk keperluan kuliner; Tauco; Teh Jepang yang terbuat dari
bubuk kombu [kelp]; Teh hijau jepang; Tepung Jawawut; Tepung jagung; Thyme kering untuk digunakan sebagai bumbu; acar
jahe [bumbu]; adonan crepe; adonan panekuk; adonan pizza; adonan puff pastry (roti); adonan roti; adonan untuk membuat
crepes; adonan wafer; bagel multigrain; bahan dasar kakao untuk produk manisan; bahan makanan untuk adonan roti dan
kue; bahan pengganti kopi; bahan pengganti marzipan; bar muesli; bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu;
bawang putih bubuk; bawang putih cincang [sambal]; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; biji bayam
olahan; biji kiwicha olahan; biji rami untuk tujuan kuliner [bumbu]; biji-bijian cannihua olahan; biji-bijian olahan; biskuit; biskuit
bawang; biskuit malt; biskuit mentega kecil; bola keju gembung [camilan jagung]; brondong jagung; bubuk anggur merah untuk
digunakan sebagai bumbu; bubuk biji perilla untuk keperluan kuliner; bubuk mustard [rempah-rempah]; bubuk untuk membuat
es krim; bubur gandum; bumbu olahan [bumbu]; bunga rampai; cabe jamu (bumbu); cakwe/cakue; camilan jagung gembung;
campuran kopi dan sawi putih; campuran muffin; campuran panekuk; campuran pastry; campuran untuk membuat teh;
campuran untuk membuat teh chai; campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh kombucha;
campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; campuran untuk sediaan
saus; cengkeh (bumbu); chapati [roti tidak beragi]; chestnut panggang dilapisi dengan sirup [kembang gula]; chow-chow
[bumbu]; chutney mangga; cokelat yang mengandung susu; cuka buah Kiwi; cuka buah kiwi; cuka delima; cuka kesemek;
cuka kombucha; cuka malt; cuka palem; cuka raspberry; custard [makanan penutup panggang]; daun stevia (pengganti gula);
dekorasi marzipan untuk kue; dodol garut; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt
untuk digunakan sebagai penyedap makanan; ekstrak malt untuk makanan; es krim; es krim tanpa-susu; esensi yang dapat
dimakan untuk bahan makanan selain minyak esensial; gandum hancur; gandum malt disiapkan untuk keperluan kuliner;
gandum, diolah; garam bawang; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk
makanan atau minuman; gochujang [pasta cabai fermentasi]; gula aren; gula cair; gula gula non-obat; gula kristal putih; gula
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maple; gula mentah; gula merah; gula muscovado; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula-gula untuk dekorasi pohon Natal;
havermut; hidangan pasta; hidangan penutup puding berbahan dasar nasi; infus mint; jagung giling; jagung panggang; jahe
bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu]; jambalaya [sajian nasi Creole pedas dengan campuran
ikan dan daging seperti udang, ayam, ham, dan sosis pedas]; jiaozi [boneka pangsit]; kacang jeli; kapulaga (bumbu); karak
beras; kasha; kasutera [kue bolu Jepang]; keripik kacang (gula-gula); kerupuk ikan; kerupuk kepiting; kerupuk nasi; kerupuk
udang; ketel jagung [popcorn]; kimchijeon [pancake sayuran fermentasi]; kiwicha, diolah; koji [beras malt fermentasi]; kombucha [Teh Jepang yang terbuat dari rumput laut]; krim maple; kue almond; kue basah; kue beras; kue bola; kue bulan; kue
gandum; kue jinten / kue biji ketapang; kue kastangel; kue kecipir (cipiran); kue lekker; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue
nougat; kue pai; kue pastry; kue persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue putri salju; kue stik bawang; kue sus; kue tar
lemon; kue tar raspberry; kue untuk makanan ringan; kue widaran / bidaran; kulit kue; kulit pai meringue; kulit pasta; kulit
pastry puff (roti); kulit pie; kwetiau; lada; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); lembar pasta untuk lasagna atau cannelloni;
liquorice [gula-gula]; lo mein (hidangan); lolipop [gula-gula]; lomper [roti pipih berbasis kentang]; madu Manuka; madu mentah
[pemanis alami]; madu mongso; makan mustard; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk
daging, ikan atau sayuran; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi;
makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti berbahan dasar sereal
dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup muesli; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan
berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar sereal
probiotik; makanan ringan berbasis jagung; makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie;
makaroni; makaroni [kue kering]; makaroni dengan keju; makaroni salad; malt untuk konsumsi manusia; maltosa; maltosa
untuk makanan; mandu [Bakpao ala Korea]; marinades (cairan yang memberikan rasa asin); marsmalow; marzipan; matzo
[roti tak beragi]; maté (minuman infused); mayones; menir untuk makanan manusia; mentega maple; merica (bumbu);
meringues (kue); microwave popcorn; mie ramen; mie soba instan; mie tepung; mie yang mengandung larva serangga; millefeuilles (kue); mint untuk permen; mint, dikeringkan; minuman cokelat; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan
bahan dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman kopi
espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan
dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha;
mirror icing [mirror glaze] (sejenis kue); misoa; mizo-yokan-no-moto [Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean
jelly]; molase delima; molase untuk makanan; moster; mugi-cha [teh barley panggang]; mukhwas [permen untuk menyegarkan
nafas]; nasi gembung; nerikiri [gula-gula tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang kacang manis yang mengandung selai
kacang manis]; nougat bar; nurungji [kerak nasi hangus]; okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; onigiri [bola nasi]; orecchiette
(pasta); oregano, dikeringkan; paella (Hidangan Soanyol); pai; pai daging; pai daging cincang; pai daging unggas dan daging
buruan; pai labu; pai lemon meringue; pajeon [Panekuk gaya Korea yang dibuat dengan bawang hijau]; pajeon [panekuk
bawang hijau]; paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; pala (bumbu); pandoro [roti ragi manis]; pane carasau [roti
datar]; panekuk; panna cotta (hidangan penutup); paprika [bumbu]; parfaits (hidangan penutup); pasta jahe [bumbu]; pasta
kacang miso; pasta kering; pasta penyedap pandan; pasta untuk sup; pasta yang mengandung larva serangga; pastel; pastila
[gula-gula]; pastilles [gula-gula]; patjuk [bubur kacang merah]; peach cobbler (kue); pearl barley (biji gandum); pecan logs
(permen); pelmeni [pangsit diisi dengan daging]; pelunak daging untuk keperluan rumah tangga; pemanis alami; penne
(pasta); perasa lemon, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk makanan
atau minuman; perasa pandan untuk keperluan kuliner; perasa vanila untuk keperluan kuliner; perasa, selain minyak esensial,
untuk sup; permen ginseng merah; permen gula tanpa obat; permen karet tanpa obat; permen mint untuk menyegarkan nafas;
permen nougat; permen peppermint; permen rasa buah-buahan; permen rasa mint; permen yang diperkaya kalsium; pesto
[saus]; peterseli, kering; petis; petits fours [kue]; piadina [roti datar]; pilus; pinggiran pizza; pizza; popcorn olahan; poppadums
(hidangan India); potongan kecil nanas; praline (permen); prem chutney (saus); pretzel [roti berbentuk simpul]; propolis [lem
lebah] untuk makanan manusia; propolis*; puding; quesadillas [roti isi]; quinoa, diolah; ragi; ramen [hidangan berbasis mie
Jepang]; ramuan taman diawetkan untuk digunakan sebagai bumbu; remah roti; rempah-rempah bubuk; rengginang; rhubarb
crumble (hidangan); rhubarb pies (roti pai); risol; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti goreng; roti gulung; roti multigrain;
roti naan; roti nasi; roti pita; roti rendah garam; roti singkong [roti keju]; saus; saus barbekyu maple; saus brengsek; saus
cranberry [bumbu]; saus daging; saus jamur; saus lada; saus maple (salad); saus pasta; saus tomat; saus untuk es krim; sawi
putih [pengganti kopi]; sedap [bumbu]; sediaan krim kocok yang kental; sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat
minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sereal gandum; sereal siap saji; serpihan Oat; sirup maple; sirup
maple [pemanis alami]; sirup maple organik; sirup molase untuk keperluan kuliner; sirup panekuk; sirup topping maple; snack
bar berbasis muesli; sohun; sopapillas [kue kering goreng]; stik roti; sushi maki; sushi norimaki; tablet hisap tanpa obat [gulagula]; takoyaki; tart pear; teh bunga jeruk nipis; teh ginseng merah; teh hijau nanah mint; teh jeruk nipis; teh kangzhuan [teh
Cina fermentasi]; teh kombucha; teh melati; teh oolong [teh Cina]; teh peppermint; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh
susu, teh yang mendominasi; tepung beras; tepung berbasis larva serangga; tepung bumbu; tepung jagung untuk keperluan
kuliner; tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kacang kacangan; tepung kentang *; tepung kentang untuk makanan;
tepung kiwicha; tepung kuat (dari gandum keras); tepung oca; tepung quinoa; tepung tanpa rasa; tepung tapioka; tepung yang
mengembang sendiri; topping marshmallow; wasabi siap saji===
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: DID2021071164
: 20/10/2021 10:25:45
:
: PRISTINA LUCKY BAHAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BOGOR NIRWANA RESIDENCE BLOK.I NO.6 RT.001/010 KEL.RANGGAMEKAR
KEC.BOGOR SELATAN KOTA BOGOR, Kota Bogor, Jawa Barat, 16136
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: GROSIR.OUTFIT + LUKISAN

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH DAN GOLD
: 25
: ===Kaos anak-anak; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh
digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai,
pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana
untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam
dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas,
jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa
lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana
panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur;
Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan
panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby,
sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari
kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana
pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju
tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini,
tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian,
yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking
panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana
olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun
dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini,
celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Sandal
Gunung; baju kaos (t-shirt); kaos; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; pakaian; pakaian santai; pakaian untuk anak laki-laki;
pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian, alas kaki, tutup kepala; sandal; sandal bakiak; sandal bayi; sandal hak
tinggi; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kulit; sandal untuk anak-anak; sandal untuk mandi; sandal untuk pria; sandal
untuk wanita; sepatu; sepatu atau sandal esparto; sepatu bayi rajutan; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk olahraga;
sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk wanita; sepatu hak tinggi; sepatu hiking; sepatu kulit; sepatu olahraga; sepatu untuk
pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer
lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga===
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: D222021071165
: 20/10/2021 10:30:54
:
: NURUL KOMARIYAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KALIMUNJAWA RT/RW: 02/03 TIMURAN, BANJARSARI, SURAKARTA, JAWA
TENGAH, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57131
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071167
: 20/10/2021 10:47:26
:
: PT. Pancar Aneka Jaya

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RSK 2 No. 80, Grand Galaxy City, Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa
Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17147
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Karunia Gloves
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan Biru
: 10
: ===Sarung tangan karet untuk untuk tujuan medis; Sarung tangan lateks untuk keperluan medis; Sarung tangan nitrile untuk
keperluan medis; Sarung tangan pemeriksaan untuk tujuan medis===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071168
: 20/10/2021 10:50:25
:
: Ryan Ramdani

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Babakan Tarogong, RT 006 RW 004 Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa
Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, orange dan putih
: 9
: ===Alat kendali jarak jauh elektrik; Alat pengendali jarak jauh yang menggabungkan sistem pengenalan suara; Alat pengukur,
alat pengukur kecepatan (spedometer), alat pengukur jarak, GPS; Alat ukur berbentuk huruf T untuk mengukur; Alat ukur
berbentuk siku atau kotak untuk mengukur; Antarmuka pengguna untuk komputer kendaraan bermotor dan perangkat
elektronik terpasang, yaitu panel kontrol elektronik, monitor, layar sentuh, kontrol jarak jauh, stasiun dok, konektor, sakelar,
dan kontrol yang diaktifkan suara; Aparatus dan instrumen ilmu pengetahuan, yaitu, perangkat keras komputer, periferal
komputer, alat pemutar dan perekam audio, alat pemutar dan perekam media, perangkat elektronik digital genggam,
pengendali nirkabel, perangkat pengendali jarak jauh, perangkat informasi dalam suatu sistem lengkap yang dapat
dikendalikan oleh suara, perangkat asisten pribadi dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara, alat
pengontrol otomatisasi rumah, dan adaptor daya; Aplikasi peranti lunak yang dapat diunduh (downloadable) untuk perangkat
seluler atau komputer yang menyediakan informasi yang dapat disesuaikan tentang fungsi dan fitur kendaraan bermotor dan
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memberikan pengguna kemampuan untuk mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan
membuka pintu kendaraan, memulai atau mematikan kendaraan, mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor
dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai, terhubung ke
penasihat di call center, mencari dealer kendaraan bermotor dan jadwal perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, dan
permintaan bantuan di tepi jalan [sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan
akses ke informasi perawatan kesehatan dan profesional perawatan kesehatan, dan untuk memungkinkan pemeriksaan dan
konsultasi jarak jauh dengan dokter dan profesional perawatan kesehatan; Aplikasi yang mobil dan perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk pemrosesan, pemeriksaan kembali dan penyuntingan data dari jam tangan pintar dan alat yang mobil
yang menampilkan sistem pemosisian global, kompas, barometer, altimeter, pedometer, meter detak jantung, accelerometer
dan termometer; Batang tubuh untuk mikroskop (tabung lensa), bukan untuk keperluan medis; Cantelan Kamera; Cincin
adaptor untuk melekatkan benda ke kamera; Dudukan alarm dan video kamera; Dudukan braket untuk kamera; Dudukan
mikroskop operasi/bedah, bukan untuk keperluan medis; Hydrosubmote (3000M water deliver/fire) yaitu suatu alat pemadam
jarak jauh, kira-kira 3000M; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik dalam bentuk penganalisis, yaitu spektrum,
vektor, sinyal, jaringan, daya dan sumber daya, protokol, frekuensi radio, gelombang mikro, logik, domain modulasi, komponen
optik, komponen gelombang cahaya, modulasi optik, jarak waktu, polarisasi serta penganalisis kerugian dan dispersi fotonik;
Instrumentasi dan alat ukur, yaitu digitizer; Jam-jam tangan yang dilengkapi kamera dan alat pemutar MP3, dan yang
mengkomunikasikan data ke telepon-telepon pintar dan PDAs; Kabel audio penghubung jarak panjang; Kamera 35mm;
Kamera CCTV; Kamera bongkar pasang; Kamera cetak digital; Kamera dengan perangkat lunak penditeksi; Kamera digital
(SLR); Kamera digital kompak; Kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; Kamera pada dasbor;
Kamera panoramic; Kamera untuk berbagai kegunaan; Kamera untuk mendapatkan hasil foto dan video yang lonjong dan
imersif; Kamera untuk menghasilkan gambar pandangan 180, 360 derajat dan sangat lebar; Kamera video untuk memonitor
interior dan eksterior tempat tinggal dan bangunan komersial, dan pengontrol nirkabel untuk perangkat pemantauan, kontrol,
dan otomatisasi jarak jauh; Kamera yang berisi sensor gambar linier; Kamera-kamera komputer pribadi; Kamera-kamera
pemantau jaringan untuk pengawasan; Kamera-kamera untuk konferensi melalui video; Kawat dan kabel untuk pengisi listrik
kamera; Kendali jarak jauh untuk peralatan komunikasi audio dan video; Kotak yang dilengkapi dengan peralatan
pembedahan (mikroskopi), bukan untuk keperluan medis; Lapisan film pelindung yang diadaptasikan untuk layar kamera;
Laser bukan untuk penggunaan medis, mikroskop; Lensa; Lensa untuk memperbaiki penglihatan [optik]; Mistar/meteran [alat
ukur]; Monopod digunakan untuk mengambil foto yang diletakkan pada smartphone atau kamera yang berada di luar
jangkauan normal tangan; Papan sirkuit yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang digunakan untuk
mengoperasikan kamera; Pelampung untuk kamera; Pelindung kamera khusus yang berbentuk selongsong untuk kamera;
Pelindung kamera terhadap angin yang terbuat dari busa; Pemegang kamera; Pencahayaan dengan penggunaan komputer
dan kamera video; Pencatat jarak tempuh untuk kendaraan; Pengekang kamera; Pengendali jarak jauh; Pengendali jarak jauh
digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat,
bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari
instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Pengisi baterai yang portabel untuk baterai-baterai telepon bergerak dan baterai-baterai kamera digital;
Pengukur tanjakan (kompas inklinasi); Penjepit untuk kamera; Penutup pelindung lensa untuk kamera; Penyangga tangan,
dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu ponsel pintar (smartphone),
komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk
genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu, ponsel pintar [smartphone], komputer tablet, kamera, dan
pemutar suara dan video portabel; Penyangga tangan, penyangga, dan dudukan disesuaikan untuk perangkat elektronik
genggam, yaitu, telepon pintar, komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Peralatan informasi elektronik
yang dapat diakses dari jarak jauh secara online; Peralatan kendali listrik tanpa kabel jarak jauh; Peralatan konferensi video,
yaitu telepon, speaker, monitor, kamera, headset telepon dan komputer, penunjuk jarak jauh presenter nirkabel, dan perangkat
periferal komputer untuk konferensi dan kolaborasi audio dan video; Peralatan kontrol jarak jauh; Peralatan sensor elektronik,
kamera, dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan dan pengenalan gerakan tubuh, gerakan wajah dan suara;
Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam atau menampilkan jarak yang
dicakup selama pelatihan; Perangkat elektronik untuk mendeteksi sistem kebocoran yang mampu mendeteksi kebocoran
cairan dengan sensor kabel atau probe dengan cara pemantauan jarak jauh dengan perangkat lunak pemantauan berbasis
web; Perangkat genggam nirkabel, yaitu, perangkat informasi yang dikontrol suara terdiri dari speaker audio pintar yang
terkoneksi dengan awan (cloud) dan dikontrol suara dengan kemampuan asisten pribadi virtual, tidak satupun barang tersebut
untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional
khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer
untuk membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal (lans), jaringan
pribadi virtual (vpn), jaringan area luas (wans) dan jaringan komputer global; Perangkat keras komputer dan perangkat lunak
yang dapat diunduh atau direkam untuk telekomunikasi, konferensi jarak jauh dan konferensi video, komunikasi audio, video
dan data antar komputer melalui jaringan komputer global, jaringan komputer area luas, dan jaringan komputer peer-to-peer
dengan memanipulasi dan mengendalikan gambar dari kamera web dan kamera digital; Perangkat keras komputer dan sistem
perangkat lunak komputer untuk telekomunikasi, tele-konferensi dan video konferensi, komunikasi audio, video dan data antar
komputer melalui jaringan komputer global, jaringan komputer area luas, dan jaringan komputer peer to peer dengan
memanipulasi dan mengendalikan gambar dari kamera web dan kamera digital; Perangkat keras komputer, komputer tablet,
peralatan telekomunikasi listrik, pengendali jarak jauh, aplikasi perangkat lunak, perangkat lunak komputer, perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh, yang digunakan untuk instalasi dan peralatan
sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi,
instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran,
pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak computer
untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengawasan, log-in
jarak jauh dan penyediaan jasa support teknis secara langsung untuk perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan,
sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; Perangkat lunak computer yang
dapat diunduh, yaitu perangkat lunak untuk mengatur pengaturan (settings) dan performance secara jarak jauh; Perangkat
lunak integrasi kendaraan pribadi, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk
mereproduksi, memproses dan mengalirkan konten audio, video dan multimedia dan untuk panggilan audio, panggilan video
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dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memonitor meter jarak jauh; Perangkat lunak
komputer untuk mereproduksi, memproses dan menyalurkan audio, video dan muatan multimedia dan panggilan audio dan
kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler komputasi
dan komunikasi dan peralatan dan perangkat yang terhubung dengan jaringan, yaitu perangkat lunak untuk menganalisa dan
optimisasi proses booting, browser web, proses aplikasi, perlilaku pelayanan, performa alat, baterai dan kapasitas
penyimpanan, untuk memfasilitasi pemantauan, log-in jarak jauh, dan penyediaan jasa support teknis secara langsung untuk
perlindungan jasa anti-virus, dan untuk mengidentifikasi risiko-risiko keamanan dan kerahasiaan pribadi; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi,
yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi
mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas
air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh yang memungkinkan komputer, desktop, laptop, dan perangkat tipis untuk terhubung dari jarak jauh ke workstation;
Perangkat lunak perintah dan pengenalan suara, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; Perangkat lunak sistem parkir yang mengatur dan integrasi terhadap komponen sebagai
berikut: Ticket dispenser, Boom gate, Kamera untuk merekam foto plat nomor (& streaming connecting ke CCTV), Kamera
untuk memfoto wajah penegemudi, Printer karcis / card, Loop detector / infrared, Dapat mencetak foto plat nomor kendaraan
pada tiket, Dapat mendeteksi golongan kendaraan mobil dan motor secara otomatis, Universal pembayaran non tuani
software payment, Universal sensor lot system; Perangkat pemantauan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau
menampilkan tingkat aktivitas fisik dan / atau periode ketidakaktifan fisik dan / atau langkah berjalan atau berlari dan / atau
jarak yang dicakup selama pelatihan dan / atau tingkat pelatihan dibandingkan dengan tujuan pelatihan dan / atau kalori yang
terbakar dan / atau tujuan pelatihan berdasarkan pelatihan sebelumnya dan / atau kualitas istirahat dan pola tidur; Peranti
lunak untuk telepon pintar yang memberikan pengguna kemampuan untuk mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari
jarak jauh, yaitu, mengunci dan membuka kunci pintu kendaraan dan memulai dan mematikan kendaraan [sehubungan
dengan otomobil]; Piranti keras komputer dan alat pengendali jarak jauh untuk mengendalikan pengoperasian televisi, monitor
video, kotak konverter, audio, video, dan alat pemutar media dan alat perekam media, alat pemutar permainan, sistem
hiburan, sistem teater rumah, penghubung otomatisasi rumah, dan alat elektronik konsumen dan display; Piranti lunak
komputer yang dapat diunduh untuk mengakses, melihat, dan mengendalikan komputer dan jaringan komputer dari jarak jauh;
Piranti lunak untuk komputer dan perangkat seluler untuk mengamankan akses jarak jauh melalui Internet ke jaringan
komputer pribadi; Rumah kamera; Saringan Kamera; Sarung, wadah dan tempat lensa kontak; Sensor cuaca lalu lintas;
Sistem konferensi video dan audio yang terdiri dari peralatan endpoint (titik terakhir di mana pesan itu diterima), port daya dan
Ethernet, telepon IP, kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon, dan proyektor; Sistem konferensi video dan audio
yang terdiri dari perangkat endpoint, port daya dan Ethernet, telepon IP, kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon,
dan proyektor, kursi dan meja konferensi, yang semuanya dijual sebagai satu unit; Sistem multi kamera untuk digunakan
dalam kendaraan; Tangga telekop single [bagian dari teleskop]; Tas untuk kamera dan peralatan fotografi; Tatakan dudukan
untuk kamera; Wadah lensa kontak; Wadah pelindung tahan air dan bukan tahan air untuk kamera; adapter jaringan
komputer; adapter lensa kamera; adapter tanpa kabel untuk komputer; adapter, sakelar, router dan hub jaringan komputer;
alat dan instrumen ukur listrik; alat dan instrumen untuk memindai mikroskop konduktansi ion; alat dan instrumen untuk
memindai mikroskop probe; alat dan instrumen untuk mikroskop; alat dan instrumen untuk pemindaian mikroskop ion; alat
difraksi [mikroskop]; alat elektro-dinamis untuk kendali jarak jauh sinyal; alat kendali jarak jauh *; alat kendali jarak jauh
portable untuk kick-up block; alat kendali jarak jauh radio untuk memulai mesin mobil; alat kendali jarak jauh untuk
mengendalikan komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan
pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, set top box, speaker, amplifier,
sistem home theatre, dan sistem hiburan; alat kendali jarak jauh untuk mengontrol komputer, telepon seluler, perangkat
elektronik mobile, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan pintar, kacamata pintar, alat pemutar dan alat
perekam audio dan video, televisi, alat pengeras suara, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; alat kontrol jarak
jauh untuk kompresor; alat kontrol jarak jauh untuk membuka dan menutup pintu; alat kontrol jarak jauh untuk membuka dan
menutup pintu kendaraan; alat kontrol jarak jauh untuk pompa vakum; alat medis, yaitu, sistem robot bedah yang terdiri dari
lengan robot bedah, sensor, kamera, instrumen bedah, perangkat lunak untuk pengelolaan operasional dari sistem, monitor
video, peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi, unit tampilan visual, peralatan perekam dan tampilan optik
(optical viewing), kontrol elektronik, penyangga (stand) dari kamera navigasi, penyangga (stand) dari lengan robot serta layar
sentuh, semua dijual sebagai satu unit; alat pembersih lensa kontak; alat pendengar untuk komunikasi jarak jauh; alat
pengendali jarak jauh untuk kebutuhan rumah tangga; alat pengisi daya baterai untuk kamera/kamera digital; alat pengontrol
otomatis dan monitor jarak jauh untuk keperluan mengukur, monitoring dan mengontrol untuk pendingin udara; alat pengontrol
tenaga untuk monitoring jarak jauh; alat pengukur jarak; alat perekam jarak; alat portabel penahan mobil yang dikendalikan
dari jarak jauh; alat telemetering kendali jarak jauh; alat ukur; alat ukur alat; alat ukur dan instrumen; alat ukur elektromagnetik;
alat ukur lensa korektif; alat ukur radiasi; alat ukur radioaktivitas; alat ukur resistensi; alat ukur tinggi badan; alat ukur untuk
digunakan di bidang otomotif; alat untuk meletakkan kamera dan monitor; altimeter; aparatus dan instrumen kendali jarak jauh;
aparatus untuk memonitor jarak jauh; aplikasi perangkat lunak berkemampuan suara untuk manajemen informasi pribadi, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; barel lensa untuk
mikroskop; barel lensa untuk teleskop; baterai kamera; baterai untuk kamera digital dan kamera perekam; baterai untuk
kamera/kamera digital; bellow untuk kamera; berburu teropong; bingkai kacamata berlensa; biomikroskop; bipod untuk
kamera; braket untuk kamera; busur derajat [alat ukur]; cermin inspeksi teleskopik untuk penggunaan otomotif; cincin adaptor
untuk lensa kamera; clamp meter [alat ukur]; crack meter [alat ukur]; daun jendela untuk kamera; dudukan kamera; dudukan
kamera video; dudukan lensa kamera; dudukan untuk kamera helm; film kamera, terbuka; filter lensa untuk kamera; filter
warna untuk televisi dan kamera sinematografi; flash kamera; fobs kunci elektronik menjadi alat kendali jarak jauh; gasometer
[alat ukur]; gelang terhubung [alat ukur]; gender changers [adapter kabel] untuk telepon seluler; gulungan untuk kamera;
instalasi listrik untuk kendali jarak jauh operasi industri; jam tanggan yang menggabungkankamera dan pemutar MP3, dan
yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphones) dan PDA; jam-jam tangan yang dilengkapi kamera; jangka
sorong (alat ukur); jarum untuk mensurvei kompas; jig [alat ukur]; joint meter [alat ukur]; kabel untuk kamera; kacamata
berlensa cembung; kacamata dan lensa pelindung dan pengaman; kacamata kamera; kamera; kamera [fotografi]; kamera
bawah air; kamera dan sensor kendaraan bermotor; kamera dengan fitur khusus untuk mengambil gambar atau video di luar
ruangan; kamera dengan sensor gambar linier; kamera digital; kamera digital [SLR] lensa tunggal; kamera digital kompak;
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kamera digital untuk keperluan industri; kamera endoskopi untuk keperluan industri; kamera film; kamera foto untuk produksi
instan gambar; kamera gambar bergerak; kamera helm; kamera inframerah; kamera jejak; kamera konferensi video, speaker
ponsel, monitor komputer, televisi; kamera mini; kamera multiguna; kamera pencitraan termal; kamera pengawas; kamera
pengintai video; kamera perekam; kamera piring; kamera refleks lensa digital tunggal; kamera retina, selain untuk penggunaan
medis; kamera sekali pakai; kamera sinematografi; kamera spion untuk kendaraan; kamera tampak belakang untuk
kendaraan; kamera tampak depan dan tampak samping untuk kendaraan; kamera tanpa cermin; kamera televisi; kamera
televisi sirkuit tertutup; kamera untuk film yang dikembangkan sendiri; kamera untuk keperluan monitoring; kamera video;
kamera video digital; kamera video untuk penyiaran; kamera video yang mentransmisikan gambar ke layar kendali nirkabel
juga melalui kabel; kamera view yang memiliki multiframe; kamera web; kamera yang bisa dipakai; kamera yang diaktifkan
gerak; kartu memori untuk kamera; kasing dan penutup untuk kamera; kasing disesuaikan untuk kamera; kasing kamera;
kasing tahan air disesuaikan untuk kamera; kasing untuk kamera dan peralatan fotografi; kasus untuk teropong; kendali jarak
jauh (remote control) untuk mengendalikan perangkat seluler; kendali jarak jauh menggabungkan sistem pengenalan suara;
kendali jarak jauh untuk perangkat elektronik seluler; kendali jarak jauh untuk proyektor; kendali jarak jauh, baterai (battery
packs), kabel listrik dan kabel elektronik, dan petunjuk manual (terekam) untuk barang-barang tersebut diatas; kit/perangkat
untuk pengembangan perangkat piranti lunak (SDK) yang terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak dan perangkat lunak
untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API) untuk membuat perangkat lunak dan aplikasi yang terkait
dengan perangkat elektronik konsumen yang terhubung internet, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; kit/perangkat untuk pengembangan perangkat piranti lunak (SDK) yang terdiri
dari alat pengembangan perangkat lunak komputer untuk pengembangan pengiriman layanan suara dan teknologi
pemahaman bahasa alami di seluruh jaringan komputer global, jaringan nirkabel, dan jaringan komunikasi elektronik, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; kompas; kompas laut;
kompas magnetik; kompas magnetik untuk survei; kompas terarah; kompas untuk mengukur; kondensor mikroskop; kontrol
jarak jauh dari peralatan dan instalasi ventilasi; kontrol jarak jauh inframerah; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan alarm
kendaraan; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan sistem alarm; kontrol jarak jauh untuk peralatan pendingin udara; kontrol
jarak jauh untuk radio; kontrol jarak jauh untuk stereo; kontrol jarak jauh untuk televisi; kontrol jarak jauh untuk televisi dan
kontrol jarak jauh untuk stereo; kotak geser [alat ukur]; kotak musik, perekam dan pemutar kaset, kamera DVD, kaset video
dan pemutar DVD, antena; lampu kilat untuk kamera; lampu mikroskop; lensa anti-reflektif; lensa bifocal untuk kacamata;
lensa close-up; lensa close-up untuk kamera; lensa fisheye untuk kamera; lensa kaca mata; lensa kacamata; lensa kacamata
hitam; lensa kacamata kosong; lensa kacamata pelindung dari sinar matahari; lensa kacamata progresif; lensa kacamata
setengah jadi; lensa kontak; lensa kontak berwarna; lensa kontak bifocal; lensa kontak kosong; lensa makro untuk kamera;
lensa mata; lensa mentah untuk memperbaiki penglihatan; lensa optik; lensa optik kosong; lensa optik untuk kacamata hitam;
lensa pelindung matahari untuk kacamata; lensa pembesar; lensa pengganti untuk kacamata; lensa selfie; lensa sudut lebar
untuk kamera; lensa tele untuk kamera; lensa untuk astrofotografi; lensa untuk kacamata; lensa untuk kacamata berlensa;
lensa untuk kacamata hitam; lensa untuk kamera; lensa untuk kamera video; lensa untuk memperbaiki penglihatan; lensa
untuk memperbaiki penglihatan [optik]; lensa untuk mikroskop; lensa untuk pelindung wajah pekerja; lensa untuk peralatan
dan kamera pengintai; lensa untuk peralatan fotografi; lensa untuk teleskop; lensa untuk teropong; lensa untuk topeng
pelindung pekerja; lensa zoom untuk kamera; lihat kamera; log [alat ukur]; lubang intip [lensa pembesar] untuk pintu; majalah
film untuk kamera; manipulator untuk operasi jarak jauh dari lengan robot; membawa kasing dan wadah untuk lensa kontak;
memindai probe mikroskop; mencakup untuk teropong; meter jarak laser menjadi alat ukur; meter konduktivitas menjadi alat
ukur ilmiah; mikroskop; mikroskop biologis; mikroskop dioda pemancar cahaya [LED]; mikroskop elektron; mikroskop elektron
transmisi; mikroskop fluoresensi; mikroskop metalurgi; mikroskop polarisasi; mikroskop stereo stereo; mikroskop untuk
operasi; mikroskop, yaitu mikroskop gaya atom; mikroskop, yaitu scanning electron microscope; monopod untuk alat elektronik
digital genggam, yaitu, kamera, telepon genggam, komputer tablet; monopod untuk kamera; otomatisasi rumah dan perangkat
lunak integrasi perangkat rumah, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; paket garis transistor dengan lensa terintegrasi; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi
untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk kamera;
pemancar jarak jauh; pemancar kontrol jarak jauh; pemancar radio untuk kontrol jarak jauh; pemandangan busur teleskopik
untuk memanah; pemandangan lensa optik; pemandangan lensa teleskopik; pemandangan teleskopik; pemandangan
teleskopik untuk artileri; pemandangan teleskopik untuk senjata; pemandangan teleskopik untuk senjata api; pemindaian
mikroskop elektron; pemutar media, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; pencari jangkauan untuk kamera; pencari jarak untuk golf; penerima kendali jarak jauh; penerima
radio untuk kontrol jarak jauh; pengatur waktu untuk kamera; pengendali jarak jauh peralatan dan instalasi pendingin udara;
pengendali nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi dan status sistem keamanan dari jarak jauh; pengendali nirkabel
untuk memantau dan mengontrol fungsi perangkat elektronik lainnya, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi
dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan
perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; pengendali nirkabel untuk memonitor dan mengontrol fungsi dan
status perangkat atau sistem kelistrikan, elektronik, dan mekanik lainnya dari jarak jauh; pengendalian jarak jauh untuk
peralatan, sistem dan alat uji, sinyal dan pengukuran elektronik; penggaris [alat ukur]; pengontrol jarak jauh; pengukur jarak
elektronik; penutup lensa untuk kamera; penutup untuk kamera; peralatan audio dan teater rumah, yaitu, stereo, pengeras
suara, speaker audio, amplifier, equalizer, crossover, rumah speaker, pemutar CD, kendali jarak jauh, prosesor audio dan
video, tuner video audio, layar kristal cair, panel layar plasma dengan kemampuan untuk mentransmisikan sinyal audio dan /
atau video secara nirkabel; peralatan dan instrumen telemetri yang dikendalikan dari jarak jauh; peralatan elektronik untuk
kendali jarak jauh sinyal; peralatan navigasi radio jarak jauh; peralatan pengirim dan penerima untuk transmisi jarak jauh;
peralatan pengukur jarak; peralatan perekaman jarak; peralatan peringatan dengan memonitoring gerakan bayi melalui
kamera perekam atau sensor; peralatan radio jarak pendek; peralatan telekomunikasi untuk menyediakan akses pihak ketiga
ke, dan memungkinkan transmisi video, data dan suara melalui, jaringan komunikasi global, yaitu, komputer seluler dan akses
dan terminal telepon seluler, stasiun pemancar dasar dan bagian radio nirkabelnya, pemancar data, repeater data, router dan
switch, sirkuit transmisi, lingkaran arus terpadu, perangkat keras komputer, klien dan server cloud mobile (mobile cloud clients
and servers), multiplexer, prosesor sinyal digital, prosesor sinyal frekuensi radio, sirkuit switching seluler (mobile switching
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circuits), pengontrol listrik lalu lintas udara, pengontrol/pengendali listrik mobilitas, pengontrol listrik akses,
pengontrol/pengendali listrik port jarak jauh, port radio, antena, komponen radio elektronik, perangkat lunak untuk aplikasi
telekomunikasi, dan jaringan inti seluler (mobile core networks) yang terdiri dari transceiver data, jaringan nirkabel dan
gateway untuk pengumpulan, pengiriman/transmisi dan pengelolaan data, suara dan video; peralatan telemetri jarak jauh;
peralatan telemetri pengendali jarak jauh, telemetri kendaraan; perangkat dan peralatan pengendalian jarak jauh dan
pengenalan dan pemberi perintah suara elektronik untuk mengeandalikan dan memantau perangkat elektronik konsumen,
penerangan, peralatan, alat pengatur panas, sistem pengatur udara dan pemanasan, alarm dan keamanan rumah serta
sistem pengawasan, dan pendeteksi asap dan karbon monoksida, kunci dan selot pintu dan jendela, serta sistem otomasi
rumah; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses jarak jauh yang aman ke komputer dan
jaringan komunikasi; perangkat keras dan periferal komputer untuk mengakses, menangkap, mengirim dan menampilkan
gambar, video, audio dan data dari jarak jauh; perangkat lunak asisten pribadi, tidak satupun barang tersebut untuk kamera
fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya
dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam layanan
operasional dan pemesanan toko ritel untuk berbagai barang konsumen, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi
dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan
perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai aplikasi
pemrograman antarmuka (API), tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; perangkat lunak komputer untuk digunakan untuk menghubungkan dan mengendalikan perangkat elektronik
internet, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
perangkat lunak komputer untuk mengakses, memantau, melacak, mencari, menyimpan, dan berbagi informasi, tidak satupun
barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk
mengakses, menelurusi, dan mencari basis data online, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesori spesifik fotografi dan sinematografi khusus untuknya dan perangkat lunak
fotografi dan sinematografi professional; perangkat lunak komputer untuk mengakses, menelusuri, dan mencari basis data,
audio, video, dan konten multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, pasar aplikasi perangkat lunak secara online, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak
komputer untuk menghubungkan, mengoperasikan, mengintegrasikan, mengendalikan, dan mengelola jejaring perangkat
elektronik konsumen melalui jaringan nirkabel, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk pengembangan perangkat lunak untuk mengelola,
menghubungkan, dan mengoperasikan perangkat elektronik internet, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi
dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan
perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan
analisis jarak jauh; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengendalikan informasi yang dikendalikan suara yang
berdiri sendiri dan perangkat asisten pribadi, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengendalikan perangkat genggam nirkabel,
perangkat permainan, dan mainan, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional
termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; perangkat lunak komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, audio, video, dan data, tidak satupun
barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak konversi ucapan ke
teks, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi
dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak
mesin pencari, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris
spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
perangkat lunak untuk membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal
dan jaringan global; perangkat lunak untuk mengontrol sistem otomatisasi rumah, yaitu, penerangan/pencahayaan,
peralatan, sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara (HVAC), termostat, monitor dan sensor kualitas udara, alarm dan
perlengkapan keamanan lainnya, kunci, bel pintu, kamera, dan perlengkapan untuk memonitor rumah; perangkat lunak yang
diunduh dari jaringan komputer jarak jauh dan digunakan untuk komputer on-board dalam kendaraan dan untuk perawatan
kendaraan; perangkat pemancar dan penerima untuk transmisi jarak jauh; perangkat periferal computer, tidak satupun barang
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat sensor elektronik,
kamera, proyektor, dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan dan pengenalan gerakan (gesture), wajah, dan suara;
peranti lunak untuk telepon pintar yang memberi pengguna kemampuan untuk mengecek status sistem pengoperasian
kendaraan bermotor dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai
[sehubungan dengan otomobil]; peranti lunak komputer untuk digunakan dalam membatasi akses ke komputer dan
ponsel dari jarak jauh.; peranti lunak untuk digunakan dalam pelacakan dan pemantauan posisi dan jarak berbagai
kendaraan pintar, otonom, dan mesin seluler untuk digunakan sehubungan dengan perangkat yang mendukung internet of
things (IoT); piranti lunak komputer untuk manajemen teknologi informasi (IT), manajemen infrastruktur IT, manajemen
infrastruktur IT, manajemen infrastruktur IT jarak jauh, manajemen aset dan inventaris IT, otomasi proses IT, manajemen daur
ulang perangkat IT, keamanan IT, pelaporan IT dan prediksi IT, pemantauan kesalahan infrastruktur TI dan pemantauan
kinerja IT; piranti lunak komputer untuk manajemen help desk IT dan layanan help desk IT; piranti lunak yang digunakan untuk
melacak dan memantau posisi dan jarak dari alat pelacak lokasi yang digunakan sehubungan dengan perangkat yang
mendukung internet of things (IOT); prisma untuk mikroskop; prisma untuk teleskop; program komputer untuk menghubungkan
jarak jauh ke komputer atau jaringan komputer; program komputer untuk menghubungkan ke komputer jarak jauh dan jaringan
komputer; program perangkat lunak komputer untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak computer, tidak satupun
barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; program permainan komputer,
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pengontrol permainan video, yaitu, kendali jarak jauh, joystick, bantalan lantai yang dikontrol secara interaktif, roda kemudi
untuk permainan video, headphone, keyboard dan mouse pemrosesan data, semua untuk digunakan dengan komputer dan
konsol untuk platform permainan video, mouse pemrosesan data nirkabel dan kontrol jarak jauh untuk digunakan dengan
televisi, komputer, dan set-top box dalam bentuk decoder; radio jarak pendek; reflektor untuk mikroskop; reflektor untuk
teleskop; rel kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh yang dapat dibawa; riflescopes teleskopik; rilis rana untuk kamera;
sakelar sensor, pengontrol sensor, sensor gerakan, sensor jarak, sensor jarak jauh dan sensor pengukur, aparatus telemetri,
perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan database; sampul pelindung untuk kamera film; sampul pelindung untuk
kamera fotografi; sarung tangan data untuk interaksi nirkabel dengan komputer atau perangkat jarak jauh; satu set telepon,
peralatan penghubung telepon, pesawat teleks, peralatan telegraf dan mesin faks peralatan penyiaran, termasuk penerima
digital, perekam digital, penerima siaran televisi, kamera televisi, pengirim siaran televisi, penerima dan pengirim siaran radio,
peralatan komunikasi radio dan peralatan radar, antena radio; sensor [alat ukur], selain untuk penggunaan medis; sensor
jarak; sensor suhu jarak jauh; sensor untuk kamera; set kuadrat [alat ukur]; sigmat (alat ukur); singkatan untuk digunakan
dengan mikroskop yang beroperasi; sirkuit antarmuka untuk kamera video; slide mikroskop; slide mikroskop untuk
penggunaan laboratorium; solusi teknis terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, sensor dan penanda untuk deteksi
bahaya dini, deteksi jarak kedekatan dan menghindari tabrakan, keamanan pekerja, dan evakuasi dan penyelamatan di
operasi pertambangan; stereomikroskop; straightedges [alat ukur]; strip spike yang dapat digunakan dari jarak jauh digunakan
untuk menghentikan mobil dengan menusuk ban; tali kamera; tali untuk untuk kamera; tas khusus diadaptasi untuk kamera
dan peralatan fotografi; teleskop; teleskop khatulistiwa; teleskop puncak; teleskop transit meridian; tempat kamera; tempat
kamera perekam; tempat untuk kacamata, klip hidung dan untuk lensa kontak; tempat untuk kontak lensa; termometer
elektronik; termometer kaca kuarsa; termometer rumah tangga; termometer untuk penggunaan laboratorium; termometer,
bukan untuk keperluan medis; teropong; teropong opera; tongkat selfie untuk digunakan dengan kamera digital; transceiver
jarak jauh; tripod untuk kamera; tripod untuk teleskop; tudung lensa; tudung lensa untuk kamera; tujuan [lensa] [optik];
viewfinder untuk kamera; wadah untuk lensa kontak; wadah untuk slide mikroskop===
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untuk kendaraan; AC untuk ruang
pemrosesan data; Alat aerasi, Khususnya untuk ruang tamu; Alat dan mesin pemurnian air reverse osmosis; Alat pemanas
dan pendingin udara gabungan; Alat pemanas ruang udara panas [untuk keperluan industri]; Alat pemanas udara untuk
keperluan rumah tangga atau industri; Alat pembersih udara, Khususnya untuk ruang tamu; Alat pemurni udara, Khususnya
untuk ruang tamu; Alat pendingin udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Alat pengeriting rambut (hair drayer),
kipas angin, lampu infra untuk keperluan kecantikan dan lampu-lampu khusus untuk kecantikan.; Alat penurun tingkat
kelembaban udara dalam ruangan dengan cara mendinginkannya secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga; Alat sirkulasi udara yang terbuat dan bahan plat alumunium; Alat sterilisasi ultraviolet untuk
pengobatan dengan bantuan air; Alat sterilisasi untuk peralatan operasi; Alat untuk memanaskan makanan menggunakan
kombinasi udara dan uap; Alat ventilasi (AC) untuk keperluan rumah tangga atau industri; Aparat pengolahan udara,
Khususnya untuk tempat tinggal; Aparatus dan instrumen, semua untuk memberikan wewangian, memurnikan atau
menyegarkan udara, yaitu: lilin beraroma listrik, pembersih udara, dispenser listrik untuk penyegar udara; Aparatus dan
instrumen, semua untuk memberikan wewangian, memurnikan atau menyegarkan udara, yaitu: pembersih udara yang
dioperasikan dengan listrik atau baterai, dispenser untuk penyegar udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai,
pengharum udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai; Bagian untuk peralatan pendingin udara; Bantalan, bantal dan
selimut yang dipanaskan dengan listrik, bukan untuk tujuan medis; Dehumidifier, Khususnya untuk ruang tamu; Elemen
pemisah udara dan minyak.; Evaporator untuk pendingin udara; Filter
virus untuk ventilasi; Filter udara untuk peralatan pendingin udara; Filter untuk digunakan dengan peralatan AC; Filter untuk
membersihkan udara; Filter untuk pemurnian air; Humidifier penghasil anion; Instalasi dan peralatan instalasi untuk mobil;
Instalasi pelembab udara, Khususnya untuk ruang tamu; Instalasi pemanas air; Instalasi pemanas untuk penggunaan industri;
Instalasi pemurnian air limbah untuk sistem reklamasi dan penggunaan kembali; Instalasi pendingin udara domestik; Instalasi
pendingin udara untuk penggunaan komersial; Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap, memasak, pendinginan,
pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap,
pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; Instalasi penguapan; Instalasi
sterilisasi; Instalasi untuk memanggang kopi; Instalasi untuk membuat kopi; Instalasi untuk mendinginkan kopi; Instalasi untuk
pendinginan kopi; Instalasi yang menggabungkan ketel dan pembuat uap untuk memproduksi air panas; Jenis instalasi industri
untuk memasak, pengeringan dan pendinginan tujuan; Kap ventilasi; Ketel untuk instalasi penyedia air panas; Kipas
ventilasi; Kipas angin; Kipas bertenaga listrik untuk keperluan ventilasi; Kipas listrik yang bisa diangkut; Kipas untuk peralatan
AC; Kipas-kipas pemanas dengan fungsi penghembus; Kombinasi pengering mesin cuci-; Kotak pengering udara dan kotak
pengering udara untuk mengeringkan gas melalui pengisap/penyerap untuk cairan.; Kotak pengering udara untuk
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mengeringkan dan pemisahan udara-minyak dari aliran gas.; Lampion untuk hiasan pesta; Lampu pembasmi hama untuk
memurnikan udara; Lampu untuk dekorasi; Lampu untuk instalasi eksternal; Lampu untuk menerangi tangga, pintu dan bagian
bangunan lainnya; Lemari es; Mesin listrik pengatur pakaian yang berfungsi untuk mengharumkan, mensterilkan dan
menguapi pakaian untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik untuk mengeringkan pakaian yang mempunyai fungsi untuk
mensterilkan, mengharumkan dan menghilangkan kusut untuk keperluan rumah tangga; Mesin, peralatan untuk pengolahan
steril;; Mesin–mesin pengeringan pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga dengan
fungsi mensterilisasi, menghilangkan bau dan merawat ketahanan lipatan pada pakaian; Pelembab (humidifiers) elektrik untuk
keperluan rumah tangga; Pelembab udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Pemanas bantal secara elektrik, bukan
untuk tujuan medis; Pembersih udara; Pembersih udara rumah tangga; Pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Pemurni
air; Pemurni air untuk keperluan industry; Pemurni air untuk keperluan komersial; Pendingin udara untuk keperluan industri;
Pendingin udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Penerangan LED; Penjernih udara untuk keperluan rumah
tangga atau industri; Penurun kelembaban udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Penyaring presisi untuk
pengolahan air; Peralatan
pemanas udara, khususnya untuk ruang keluarga; Peralatan sterilisasi; Peralatan dan instalasi pendingin; Peralatan dan
instrument yang digunakan dalam mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan dalam industri bioteknologi; Peralatan dan
instrument yang digunakan dalam mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan dalam industri farmasi; Peralatan dan
instrument yang digunakan dalam mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan dalam industri medis; Peralatan dan
komponen untuk penerangan, pemanas, pencairan es, dan pendingin udara; Peralatan dan sistem untuk pengumpulan,
penyimpanan, pengaliran air permukaan dan pendistribusian air tersebut; Peralatan humidifikasi untuk
digunakan dengan peralatan pendingin udara; Peralatan listrik yang digunakan untuk menyiapkan minuman panas; Peralatan
pemurnian dan pengolahan air; Peralatan pendingin udara bergerak; Peralatan pendingin udara jendela; Peralatan pendingin
udara, Khususnya untuk fungsi pengaturan pemanas, pendingin dan pelembab; Peralatan ventilasi (penyejuk udara) untuk
menghangatkan; Perlengkapan pencahayaan LED (light emitting diode) untuk digunakan dalam tampilan, komersial, industri,
perumahan, dan aplikasi pencahayaan aksen arsitektur; Perlengkapan pencahayaan LED untuk aplikasi pencahayaan di
dalam dan luar ruangan; Pipa cabang menjadi bagian dari pendingin udara; Pipa cabang menjadi bagian dari perlatan
penyejuk udara; Rak untuk peralatan disinfeksi dan sterilisasi; Rel untuk peralatan disinfeksi dan sterilisasi; Selang lentur
bagian dari alat penyejuk udara; Selang lentur untuk pendingin udara; Semprotan foundation kosmetik listrik untuk
penggunaan sanitasi rumah tangga; Semprotan losion kosmetik listrik untuk penggunaan sanitasi rumah tangga; Sistem
sterilisasi uap; Sterilisasi Peralatan Makan; Sterilisasi toilet UV untuk keperluan rumah tangga; Tas untuk sterilisasi; Tudung
untuk peralatan pendingin udara; Tudung ventilasi untuk oven; Unit AC yang
dipasang di jendela; Unit pendingin udara perumahan; Unit sterilisasi untuk keperluan medis; Unit sterilisasi untuk penggunaan
medis; akumulator untuk sistem pendingin udara untuk kendaraan; alat berupa tabung tertutup yang digunakan untuk
mensterilisasi linen dan alat kesehatan rumah sakit dengan menggunakan uap panas bersuhu tinggi; alat dan mesin penyaring
udara; alat dan mesin penyaringan dan pembersih udara; alat desinfektan untuk air; alat desinfektan untuk pakaian; alat
destilasi *; alat distilasi untuk keperluan industri; alat distilasi untuk proses kimia; alat distilasi vakum untuk keperluan industri;
alat ion kromatografi pertukaran otomatis untuk keperluan industri; alat ionisasi udara atau alat ionisasi air; alat ionisasi untuk
pengolahan air; alat ionisasi untuk pengolahan udara; alat listrik untuk sterilisasi dan detoksifikasi (detoxification) makanan dan
benda-benda dengan efek penghilang bau; alat masak induksi elektromagnetik untuk keperluan rumah tangga dan industri;
alat medis yang berbentuk pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu
dan bertekanan tinggi; alat pelembab udara; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan
menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan
menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk keperluan medis; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk
mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk penggunaan medis; alat pemanas listrik
tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi; alat pemanas listrik
tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk memasak; alat
pendingin udara dan kipas; alat pengatur kelembapan udara bagi keperluan rumahtangga yang digerakkan USB; alat pengatur
kelembapan udara yang menggunakan listrik; alat penggoreng listrik yang memiliki generator potensial listrik untuk mencegah
minyak dari degradasi untuk keperluan industri; alat penggoreng tanpa minyak (air fryers); alat penghasil ion untuk keperluan
industri; alat penghasil ion untuk keperluan rumah tangga; alat penghilang bau di udara; alat penghilang bau udara; alat
penyaringan dan sterilisasi air; alat sterilisasi udara untuk keperluan rumah tangga; alat sterilisasi untuk botol bayi; alat untuk
pengatur kelembapan udara di dalam ruangan [aparatus]; alat untuk pengatur kelembapan udara yang berisi air dan
diletakkan pada radiator pemanas sentral; alat-alat pendingin udara listrik; aparat AC; aparat AC untuk bangunan komersial;
aparat AC untuk keperluan industri; aparat AC untuk keperluan rumah tangga; aparat aparat dan gas pemurnian gas
scrubbing; aparat dan instalasi AC; aparat dan instalasi memasak; aparat dan instalasi pengering; aparat dan instalasi untuk
penggunaan komersial memasak; aparat dan mesin pemurni air; aparat dan mesin pemurni udara; aparat disinfektan untuk
tujuan medis; aparat disinfektan untuk uang kertas; aparat fumigasi, bukan untuk tujuan medis; aparat gabungan untuk
pendinginan dan pembekuan; aparat humidifikasi untuk digunakan dengan aparat AC; aparat irigasi untuk hortikultura; aparat
irigasi untuk keperluan pertanian; aparat membersihkan udara; aparat pelunakan air dan instalasi; aparat pemanas induksi
listrik; aparat pemurnian untuk pembuangan air; aparat pendingin air; aparat pendingin udara; aparat pengendalian lingkungan
dan instalasi untuk penerangan, memasak, pendinginan dan sanitasi tujuan; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi
untuk tujuan memasak; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan pencahayaan; aparat pengendalian
lingkungan dan instalasi untuk tujuan pendinginan; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan sanitasi; aparat
penghilang bau udara listrik; aparatur desalinasi; aparatur disinfektan; aparatur filtrasi akuarium; aparatur pemurni udara;
aparatur pemurnian air; aparatur pemurnian gas; aparatur penghilang bau udara; aparatur sterilisasi buku; aparatur sterilisasi
udara; aparatur udara panas; aparatus ionisasi untuk pengobatan cairan dan gas untuk keperluan industri, komersial atau
pertanian; aparatus ionisasi untuk pengobatan udara; aparatus ionisasi untuk pengobatan udara atau air; aparatus ionisasi
untuk pengolahan air; aparatus pengatur kelembapan udara; aparatus pengatur kelembapan udara, selain untuk keperluan
medis; aparatus penyegar udara; bagian komponen untuk memanaskan dan sistem pendingin udara untuk kendaraan, yaitu
katup ekspansi; bantal dipanaskan elektrik, bukan untuk tujuan medis; bantal pemanasan [bantalan], bukan untuk keperluan
medis; blower udara panas; boiler untuk instalasi pemanas; bola lampu untuk sinyal arah untuk kendaraan; botol penyaringan
air dijual kosong; buang pipa untuk instalasi sanitasi; dehumidifiers; dehumidifiers industri; dehumidifiers untuk digunakan
dalam ruang operasi; dehumidifiers, listrik; dispenser listrik untuk penyegar udara; dosis katup [bagian dari instalasi pemanas
atau gas]; emitter irigasi tetes [fitting irigasi]; evaporator untuk peralatan pendingin udara; extractors [ventilasi atau AC]; fans
untuk aparat AC; fans untuk instalasi AC; filter elektrostatis untuk penyaringan air reverse
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osmosis; filter impurities (impurities filters) untuk instalasi pemurnian air reverse osmosis; filter kopi, listrik; filter pembersih
udara; filter pemurni air; filter pemurnian air listrik untuk keperluan rumah tangga; filter pemurnian air reverse osmosis; filter
tekanan berlebih untuk pemurnian air reverse osmosis (selain mesin); filter udara untuk instalasi industri; filter udara untuk
keperluan industri; filter udara untuk keperluan rumah tangga; filter udara untuk penggunaan industri; filter untuk AC; filter
untuk pembersih udara; fitting mandi udara panas; gabungan alat pemanas dan pendingin udara; gerak lampu keamanan
sensitif; humidifier; humidifier industri; humidifier untuk alat musik; humidifier untuk keperluan rumah tangga; humidifier untuk
radiator pemanas sentral; humidifier, listrik; impeler [bagian dari aparat AC]; impeller udara untuk ventilasi; induksi listrik
(ranges listrik); instalasi AC; instalasi AC domestik; instalasi AC sentral; instalasi AC sentral untuk keperluan industri; instalasi
AC sentral untuk keperluan rumah tangga; instalasi AC untuk keperluan industri; instalasi AC untuk keperluan rumah tangga;
instalasi AC untuk mobil; instalasi AC untuk penggunaan komersial; instalasi air hujan pemurnian; instalasi air pelunakan;
instalasi conveyor abu, otomatis; instalasi cryosauna; instalasi dan mesin pendingin; instalasi desalinasi; instalasi distribusi air;
instalasi kamar mandi; instalasi kamar yang bersih; instalasi kayu lapis pengeringan; instalasi mandi; instalasi mandi mandi;
instalasi mandi sauna; instalasi memasak; instalasi otomatis untuk membuat kopi; instalasi pakan pengeringan hewan;
instalasi pasokan air; instalasi pemanas; instalasi pemanas [air]; instalasi pemanas air panas; instalasi pemanas di bawah
lantai; instalasi pemanas sentral gas berbahan bakar; instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir; instalasi pembangkit uap;
instalasi pembilasan air; instalasi pemurnian air; instalasi pemurnian air limbah; instalasi pemurnian air reverse osmosis;
instalasi pemurnian gas; instalasi pemurnian minyak; instalasi pemurnian untuk pembuangan air; instalasi pencahayaan;
instalasi pencahayaan serat optik; instalasi pencahayaan untuk kendaraan udara; instalasi pendingin air; instalasi pendingin
untuk air; instalasi pendingin untuk cairan; instalasi pengendalian lingkungan untuk penerangan, memasak, pendinginan dan
sanitasi tujuan; instalasi pengendalian lingkungan untuk sanitasi tujuan; instalasi pengendalian lingkungan untuk tujuan
memasak; instalasi pengendalian lingkungan untuk tujuan pencahayaan; instalasi pengendalian lingkungan untuk tujuan
pendinginan; instalasi pengeringan; instalasi pengeringan panen; instalasi pengolahan air limbah; instalasi penyaringan air;
instalasi penyaringan udara; instalasi polimerisasi; instalasi sanitasi; instalasi sanitasi portabel; instalasi scrubbing gas;
instalasi serat kimia pengeringan; instalasi untuk bahan bakar nuklir pengolahan; instalasi untuk membakar gas; instalasi
untuk penerangan jalan; instalasi untuk pengolahan bahan bakar nuklir dan bahan moderator nuklir; instalasi untuk
pengolahan bahan moderasi nuklir; instalasi untuk penyaringan air reverse osmosis; instalasi ventilasi; ionizers air; ionizers air
untuk keperluan rumah tangga; ionizers udara rumah tangga; kamar bersih; kantong pensteril yang dapat dibuang; kap
ventilasi untuk oven; kartrid-kartrid saringan (filter cartridges) untuk pemurni air; katup air untuk sistem pendingin udara untuk
kendaraan; katup meteran dan penyaring air untuk digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit listrik;
katup pengontrol suhu [bagian dari instalasi penyediaan air] (temperature control valves; katup termostatik [bagian dari
instalasi pemanas]; katup termostatik sebagai bagian dari instalasi pemanas; katup udara untuk instalasi pemanas uap; katup
udara untuk instalasi pemanas uap (untuk air, minyak dan gas) dan bagian serta perlengkapannya, tidak digunakan dalam
hubungannya dengan mobil; kendi penyaringan air; kerangka-kerangka saringan (filter housings) untuk pemurni air; kerudung
untuk aparat AC; kerudung ventilasi; kipas [bagian dari instalasi pendingin udara]; kipas angin [AC]; kipas angin listrik; kipas
angin ruangan; kipas atap; kipas langit-langit; kipas listrik portabel; kipas listrik untuk AC; kipas listrik untuk keperluan rumah
tangga; kipas listrik untuk penggunaan pribadi; kipas pendingin; kolom distilasi; kolom distilasi vakum untuk keperluan industri;
kompor batubara; kompor induksi; kondisioner kulit elektrik menggunakan ion introducers untuk tujuan rumah tangga; korek
api gesekan untuk memicu Bunsen pembakar; korek api gesekan untuk menyalakan gas; kulkas gas; kulkas kimchi; kulkas
kosmetik; kulkas listrik untuk keperluan rumah tangga; kulkas portable; kumparan [bagian dari penyulingan, pemanasan atau
pendinginan instalasi]; lampu depan untuk tujuan pencahayaan; lampu directional untuk sepeda; lampu kuku UV; lampu
kuman untuk pemurni udara; lampu uap logam halogen UV; lemari es; lemari es listrik; lemari es pendingin untuk keperluan
industri; lemari es pendingin untuk keperluan rumah tangga; lemari es portabel untuk penggunaan konsumen; lemari es
prefabrikasi dan freezer prefabrikasi; lemari es untuk keperluan industri dan rumah tangga; lemari es untuk tujuan
penyimpanan medis; lemari es, peralatan pendingin dan freezer untuk tujuan penyimpanan medis; light-emitting diode [LED]
pencahayaan instalasi; mangkuk cuci tangan (bagian dari instalasi sanitasi); menara penyulingan untuk distilasi; mencuci
tangan cekungan [bagian dari instalasi sanitasi]; menembakkan gas pemanasan instalasi; mengatur peralatan untuk instalasi
pipa gas; meracik sistem untuk penyegar udara; mesin pembersih udara; mesin pemurni udara; mesin pemurnian air; mesin
pengering industri untuk pemanasan dan dehumidifikasi untuk digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan
pembangkit listrik; mesin pengeringan kokon; mesin penghembus dengan pelembab ion untuk keperluan pendinginan udara;
mesin penghembus listrik untuk keperluan pendingin udara; mesin-mesin penyaringan untuk pemurni-pemurni air; motor
blower untuk pendingin udara untuk kendaraan; navigasi lampu untuk kapal; navigasi lampu untuk pesawat; oksidasi termal
untuk pengendalian pencemaran udara industri; oven konveksi; oven uap listrik dengan panas yang tinggi yang memiliki fungsi
oven microwave untuk keperluan rumah tangga; oven udara panas; pabrik desalinasi; pabrik desalinasi air laut; pabrik
polimerisasi; pancuran air minum; panel pengumpul panas matahari; pelembab udara; pemanas air; pemanas air [aparatur];
pemanas air berbahan bakar gas; pemanas air berbahan bakar gas untuk keperluan rumah tangga; pemanas air dalam
wadah; pemanas air induksi; pemanas air panas; pemanas air sesaat; pemanas air tenaga surya; pemanas air untuk
keperluan industri; pemanas air untuk keperluan rumah tangga; pemanas air untuk penggunaan komersial, perumahan, dan
industri; pemanas bertenaga surya dan alat pendingin udara; pemanas celup; pemanas kipas; pemanas tempat tidur air;
pemanas udara; pemanas/kipas; pemanasan instalasi untuk digunakan dengan bahan bakar gas; pemasangan dan peralatan
kamar mandi termasuk toilet; pemasangan toilet duduk dan sanitasi yang dapat dibawa; pembersih udara; pembersih udara
portabel; pembersih udara rumah tangga; pembersih udara rumah tangga dan ionizers; pembersih udara untuk keperluan
rumah tangga; pembersih udara untuk mobil; pembersih udara, listrik; pemurni air listrik untuk keperluan rumah tangga;
pemurni air untuk keperluan industri; pemurni air untuk keperluan rumah tangga; pemurni air untuk penggunaan rumah
tangga; pemurni udara industri; pencahayaan instalasi untuk kendaraan; pendingin air termasuk, air terjun, alat pengurang
kelembaban udara, saringan air atau peralatan atau sistem lainnya untuk mendinginkan (refrigerating), mendinginkan
(cooling), menyaring, menukar udara, menyediakan, menyimpan; pendingin air, air terjun, alat pengurang kelembaban udara,
saringan air atau peralatan atau sistem lainnya untuk mendinginkan (refrigerating), mendinginkan (cooling), menyaring,
menukar udara, menyediakan, menyimpan dan atau menyuplai air yang dapat diminum; pendingin instalasi; pendingin
instalasi untuk gas; pendingin instalasi untuk tembakau; pendingin udara; pendingin udara yang dapat dibawa kemana-mana;
pendinginan instalasi; pendinginan instalasi dan freezer; penerangan, pemanasan, pencairan es, pendingin udara serta
komponen, bagian untuk kendaraan darat, sepeda, sepeda motor, dan moped.; pengering tangan udara listrik panas;
pengering udara; penggemar aliran aksial untuk AC; penggemar listrik menjadi bagian dari instalasi AC rumah tangga;
penjernih udara untuk penggunaan kompartemen kendaraan; penurun udara; penyaring udara untuk keperluan industri (untuk
air, minyak dan gas) dan bagian serta perlengkapannya, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; penyaring udara
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untuk ruangan; penyaringan air dan aparat pemurnian; penyiraman instalasi, otomatis; peralatan dan instalasi pasokan air;
peralatan dan instalasi pemurnian air; peralatan dan instalasi pencahayaan; peralatan dan instalasi pendingin; peralatan dan
instalasi sanitasi; peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanas, pendinginan, pembangkit uap, memasak, pengeringan,
ventilasi, pasokan air dan keperluan sanitasi; peralatan dan pemasangan sanitasi; peralatan distilasi, bukan untuk tujuan
ilmiah; peralatan filtrasi yang berfungsi untuk kedalaman; peralatan listrik penghasil ion otomatis (dapat bergerak otomatis)
untuk keperluan rumah tangga; peralatan listrik untuk membuat yogurt; peralatan listrik untuk pembuatan yoghurt; peralatan
memasak, listrik; peralatan memasak, listrik, yaitu broiling elektrik (electric broiling) dan panci panggangan (grill pans), griddles
listrik [peralatan memasak] dan loyang (baking sheets) untuk penggunaan di dalam dan di luar ruangan; peralatan penghangat
udara; peralatan penghilang kuman pada piring saji untuk keperluan industri; peralatan penyaringan dan pemurnian air dan
bagian serta perlengkapannya, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; peralatan perawatan pakaian, yaitu
peralatan sterilisasi (sterilizing), penghilang bau (deodorizing) dan pengeringan untuk pakaian (listrik, untuk keperluan rumah
tangga); peralatan perawatan pakaian, yaitu peralatan sterilisasi (sterilizing), penghilang bau (deodorizing) dan pengeringan
untuk pakaian (listrik, untuk keperluan rumah tangga).; peralatan untuk instalasi penyediaan air; peralatan untuk instalasi
penyediaan air dengan pengontrol aliran; peralatan ventilasi; peralatan ventilasi untuk keran; peralatan-peralatan
electrothermic rumah tangga, yaitu, oven pemanggang roti, kompor induksi elektromagnetik untuk keperluan rumah tangga,
roaster listrik, autoclave listrik, pemasak-pemasak (cookers) sup listrik; peralatan-peralatan pengolahan air untuk pembuatan
air murni; peralatan-peralatan pengolahan air untuk pembuatan air ultra murni; perangkat pembangkit listrik berbasis
fotovoltaik; perangkat pencahayaan LED; perangkat pensterilisasi UV; perangkat pensterilisasi di perjalanan untuk peralatan
makan dan botol susu bayi; perangkat pensterilisasi uap; perangkat penyimpanan untuk menjaga kesegaran bahan makanan
yang memiliki fungsi menghasilkan potensi listrik pada lemari es dan freezer untuk keperluan rumah tangga dan industri;
perangkat penyimpanan untuk menjaga kesegaran bahan makanan yang memiliki generator potensial listrik pada lemari es
dan freezer; perangkat pewangi penghilang bau udara yang dioperasikan secara elektrik; peranti dan instalasi pendingin;
perlengkapan dan instalasi sanitasi; perlengkapan instalasi filter air minum; perlengkapan pencahayaan dengan deteksi
gerakan; perlengkapan pengontrol polusi air; pipa [bagian dari instalasi sanitasi]; pipa air untuk instalasi sanitasi; pipa boiler
[tabung] untuk instalasi pemanas; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi cekungan pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari
instalasi mandi pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi pipa mandi; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi
wastafel pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari mencuci tangan basin pipa instalasi; pipa menjadi bagian dari instalasi
sanitasi; radiator listrik untuk memanaskan bangunan; radiator, listrik; regulator panas [katup] menjadi bagian dari instalasi
pemanasan; reheaters udara; roaster buah; ruang bersih [instalasi sanitasi]; ruang pembakaran; saluran air instalasi; saringan
udara untuk alat pendingin udara; scrubber gas [bagian dari instalasi gas]; scrubber gas dan aparat pemurnian; senter untuk
tujuan pencahayaan; separator untuk pendingin udara, yaitu separator untuk memisahkan pendingin dari gas dan cairan;
sistem irigasi tetes; sistem pengolahan air limbah modular terdiri dari pompa submersible penggerak hidrolik opsional; sistem
penyaringan air minum; sistem sprinkler untuk irigasi; sistem sprinkler untuk irigasi rumput; sistem udara panas matahari untuk
keperluan pemanasan; sterilisasi; sterilisasi air; sterilisasi bukan untuk keperluan medis; sterilisasi buku; sterilisasi listrik untuk
keperluan rumah tangga; sterilisasi sayuran dengan pembilas; sterilisasi sepatu untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi
susu; sterilisasi uap; sterilisasi uap untuk keperluan industri; sterilisasi uap untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi uap untuk
penggunaan laboratorium; sterilisasi uap untuk tujuan medis; sterilisasi udara; sterilisasi ultrasonik; sterilisasi ultrasonik untuk
keperluan rumah tangga; sterilisasi ultraviolet; sterilisasi ultraviolet untuk pengolahan air; sterilisasi untuk botol susu; sterilisasi
untuk instrumen bedah; sterilisasi untuk instrumen gigi; sterilisasi untuk keperluan industri; sterilisasi untuk keperluan rumah
tangga; sterilisasi untuk penggunaan laboratorium; sterilisasi untuk peralatan medis; sterilisasi untuk sikat gigi; sterilisasi untuk
tujuan medis; susu instalasi pendingin; tabung air (water tubes) sebagai bagian dari instalasi pemurnian air reverse osmosis;
tanaman desalinasi air; tangki pemurnian air; tank ekspansi untuk instalasi pemanas sentral; tudung ventilasi untuk kompor;
tudung ventilasi untuk laboratorium; tungku difusi untuk keperluan industri; udara filter untuk unit AC; unit AC; unit AC jendelamount; unit AC perumahan; unit desalinasi; unit humidifier sebagai bagian dari kendaraan; unit pembersih udara; unit pemurni
udara; unit pemurni udara untuk keperluan industri; unit pemurni udara untuk keperluan rumah tangga; unit pemurni udara
untuk penggunaan komersial; unit pemurni udara untuk penggunaan rumah tangga; unit pemurnian air; unit pemurnian air
limbah; unit pemurnian air osmosis terbalik; unit penanganan udara; unit pendingin air; unit penyaringan air terbalik osmosis;
unit penyulingan air; unit polimerisasi dipanaskan untuk senyawa restorasi gigi; urinal portabel untuk kegiatan di luar ruangan
[instalasi sanitasi]; ventilasi [AC] instalasi dan peralatan; ventilasi [AC] instalasi untuk bangunan; ventilasi [AC] instalasi untuk
kendaraan; ventilasi [AC] instalasi untuk laboratorium; ventilator turbin [aparat ventilasi]; ventilator untuk digunakan dalam
industri bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit tenaga listrik; window aparat AC; alat pengering air yang dapat
mengeringkan sendiri [self-draining] merupakan bagian dari instalasi penyediaan air; alat sterilisasi air===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071190
: 20/10/2021 12:36:21
:
: I Ketut Sudarma

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Bedugul Gg Yeh Ning No.12, Kel. Sidakarya, Kota Denpasar, Bali, 80224
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TARU BALI HEALING OIL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Berwarna Hijau Lumut
: 5
: ===minyak terapi untuk kesehatan===

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071191
: 20/10/2021 12:38:04
:
: DEWIN

540 Etiket

: Perumahan Puri Kencana, Jl. Kencana Utama V Blok M 12/12, RT. 008/RW. 007,
Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta
: Deddy Firdaus Yulianto S.H., LL.M
: AFJ Counselors At Law, Setiabudi Building 2, 2nd Floor (207 B-C) Jl. H. R. Rasuna
Said Kav. 62

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CONCREATE
: merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 20
: ===Bantal dekoratif; Dekorasi permukaan, bukan dari logam, produk jadi yang terbuat dari kertas cetak dan imprenasi atau foil
plastik untuk digunakan dalam konstruksi perabotan, desain interior, konstruksi kendaraan, dan bidang terkait; Furniture untuk
rumah, kantor, dan taman; Komponen inti yang terbuat dari keramik dan pola yang terbuat dari lilin dan plastik untuk coran
logam; Lemari kaca; Lis tutup tepi, profil, kerei gulung untuk perabotan, bukan dari logam dan bukan dari tekstil; Papan
gantung [Papan pasak dengan gaya Jepang menggunakan pengait posisi]; Papan kerangka tempat tidur (kayu); Perabotan
rumah, bagian untuk perabotan, bingkai, khususnya kayu dan bahan penggantinya, atau plastik; Sofa dinding; Tanaman Rush
[bahan belum dikerjakan atau sebagian dikerjakan]; Vas (Jambangan); alas pot bunga; benda-benda dekoratif [ornamen]
terbuat dari kayu; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari plester; berdiri bunga ritual; cermin ditingkatkan oleh lampu
listrik; dekorasi plak dinding (perabotan) bukan dari tekstil; furnitur kaca; furnitur tanpa rangka, yang empuk; furnitur wallpaper;
gantungan tanaman, bukan dari logam; gelas cheval; gelas menarik; kaca bingkai; kait gelas, bukan dari logam; karya seni
anyaman tangan yang terbuat dari bambu; karya seni yang terbuat dari kayu; kotak dekoratif terbuat dari kayu; kotak kayu
dekoratif; kursi [kursi]; kurung, bukan dari logam, untuk perabotan; laci menarik porselen; lemari dinding; meja; panel kayu
dekoratif [furnitur]; papan display; papan kayu; papan kayu atau plastik; patung-patung tulang, gading, plester, plastik, lilin atau
kayu; penanda tanaman dari kayu; penanda tanaman plastik; perabot-perabot rumah dari kayu, gabus, rumput, buluh rotan,
tanduk, tulang, gading, baleln, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat, magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau
dari plastik; perabotan; pijakan untuk bunga [furnitur]; plak dinding dari tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; plak
dinding terbuat dari plastik atau kayu; potongan tepi kayu atau plastik untuk penggunaan dengan perabotan; rak alat yang
dipasang di dinding; rak kaca; rak kertas [perabot]; rak penyimpanan untuk menyimpan karya seni; rak tanaman; tanaman
merambat, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan, untuk anyaman; tarikan keramik untuk lemari, laci dan perabot; tarikan
laci dari gelas, porselen atau gerabah; tegakan tanaman; tempat tidur; tirai manik-manik untuk dekorasi; ubin cermin; unit
dinding [furnitur]; unit panel yang dipasang di dinding untuk pameran, tampilan, dan partisi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071192
: 20/10/2021 12:41:47
:
: Reno Suryani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Palem merah IX No. 1 Palem Semi RT. 001 RW. 019 Kel/Desa Bencongan Kec.
Kelapa Dua Tangerang, Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LUZARRE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Oranye
: 35
: ===layanan ritel disediakan oleh butik pakaian===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071193
: 20/10/2021 12:49:52
:
: EDY SURANTA S MAHA

540 Etiket

540 Etiket

: TAMAN MODERN BLOK G 4 NO. 24, RT. 014 RW. 006, KEL. UJUNG MENTENG,
KEC. CAKUNG, JAKARTA TIMUR., Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Desrayani Saragih S.H.
: Jl. Griya Telaga Permai Blok F4 No 21 Rt 006 Rw 019, Cilangkap, Tapos, Kota
Depok.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold dan Putih.
: 35
: ===Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Toko bunga; demonstrasi produk di jendela toko dengan model langsung; jasa
eceran atau jasa grosir untuk bunga [alami] dan pohon; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa toko retail
sehubungan dengan hadiah; layanan grosir yang berkaitan dengan bunga; layanan manajemen hubungan pelanggan; layanan
pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pemasaran online; layanan ritel disediakan melalui pesta di
rumah; layanan ritel disediakan oleh toko bunga; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir; layanan ritel disediakan oleh
toko-toko suvenir online; layanan ritel yang berkaitan dengan bunga; layanan toko grosir menampilkan dekorasi meriah;
minimarket; pemasaran; pemasaran internet; pemasaran produk; supermarket===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071195
: 20/10/2021 12:54:40
:
: Christine, Vinnie Tania

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. TSS Raya No. 83.B, RT 002/RW 004, Duri Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11270
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HEBE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
: ===Baju hangat Lengan panjang tertutup; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian
wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur,
pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang
dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana
pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk
pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana
panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang,
skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Tutup kepala; atasan baju tanpa lengan; baju batik; baju
berkerah; baju kaos (t-shirt); baju ketat; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju santai; baju setelan; baju tidur; baju untuk
orang dewasa; blazer; celana chinos; celana leging; celana panjang; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita;
celana pendek; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; daster; gaun; gaun untuk wanita; ikat pinggang [bagian
dari pakaian]; jaket; jaket dengan penutup kepala; kaus kaki; mantel; pakaian; pakaian formal; pakaian, yaitu piyama, baju
kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju
hangat, tutup kepala, topi; rok; rok celana; rok mini; sabuk untuk pakaian; sandal; sandal selop; sapu tangan [pakaian]; sarung
tangan wetsuit; sepatu; syal yang melingkar di leher; topi; visor (penutup kepala)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071197
: 20/10/2021 13:10:50
:
: SUBRANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GG. SILIWANGI VI NO. 39 RT. 002 RW. 005 KELURAHAN SUKAMULYA, Kota
Bandung, Jawa Barat, 40614
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KREASI D'YUMMY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: MERAH, HITAM, HIJAU, PUTIH
: 43

740

540 Etiket

Halaman 521 dari 1251

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan
katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; Penyediaan katering; jasa informasi, saran
dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa kontrak untuk katering; pemesanan jasa katering===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071198
: 20/10/2021 13:15:47
:
: DEWIN

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

540 Etiket

: Perumahan Puri Kencana, Jl. Kencana Utama V Blok M 12/12, RT. 008/RW. 007,
Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta
: Deddy Firdaus Yulianto S.H., LL.M
: AFJ Counselors At Law, Setiabudi Building 2, 2nd Floor (207 B-C) Jl. H. R. Rasuna
Said Kav. 62

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CONCREATE
: merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 21
: ===Alat Penyemprot Air Untuk Menyiram Bunga Dan Tumbuhan; Kaca setengah jadi untuk digunakan dalam seni industri,
laboratorium, medis, dan kimia; Kendi; Mug keramik; tempat bumbu, untuk penggunaan rumah tangga; sisir; cangkir; wadah
minum terbuat dari gelas dan plastik; sikat gigi listrik dan non-listrik; kotak makan siang; piring; wadah sikat gigi; spons mandi;
toilet kecil untuk anak-anak, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan
koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Peralatan makan dari keramik; Peralatan makan, peralatan masak dan wadah
untuk keperluan dapur atau rumah tangga; alas piring dari bambu; alas piring dari plastik bukan pengganti tekstil; alas-alas
yang tidak lengket untuk memasak pada kisi-kisi/grill pemanggang untuk digunakan pada kisi-kisi/grill pemanggang; alat alat
kebersihan rumah tangga; arca [patung-patung] dari porselen, keramik, tembikar atau kaca; baki penyajian; baki untuk
keperluan rumah tangga, bukan dari logam; barang pecah belah dekoratif; bejana keramik; benda-benda dekoratif [ornamen]
terbuat dari china; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari kaca; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari keramik;
benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari porselen; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari tembikar; benda-benda
dekoratif [ornamen] terbuat dari terra-cotta; bola kaca [wadah]; botol kaca [wadah]; botol pasir dekoratif; cangkir dinding
ganda; cangkir dinding ganda dengan tutup; cangkir dinding ganda dengan tutup dan sedotan; cangkir kopi dari keramik; cina
dekoratif; dekorasi porselen untuk kue; gelas [wadah]; gelas dicat; gelas sikat gigi; kaca dekoratif, bukan untuk bangunan;
kaca untuk lampu sinyal atau lampu depan untuk kendaraan [produk setengah jadi]; kaca untuk lampu sinyal lalu lintas [produk
setengah jadi]; karya seni dari porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca; karya seni yang terbuat dari keramik;
keranjang sampah; keranjang tanaman; kotak kaca dekoratif; kotak sabun; kotak uang, bukan dari logam; mangkuk bunga dari
logam mulia; mangkuk dari logam mulia; mangkuk kaca; mangkuk keramik; mangkuk plastik; mangkuk, bukan dari logam
mulia; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari keramik; model [ornamen] terbuat dari china; model [ornamen] terbuat dari
kaca; model [ornamen] terbuat dari keramik; model [ornamen] terbuat dari porselen; model [ornamen] terbuat dari tembikar;
model skala [ornamen] dari keramik; mosaik kaca dan ubin keramik, bukan untuk bangunan; mug keramik; nampan budidaya
bunga dan tanaman; ornamen [patung] terbuat dari keramik; ornamen keramik; ornamen liburan dari porselen, selain ornamen
pohon; ornamen yang terbuat dari keramik; papan kaca atau keramik tegak lurus; patung kristal, porselen, keramik, terra cotta,
gerabah, gelas atau porselen; patung, patung dan karya seni dari porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca; patungpatung porselen, keramik, gerabah atau kaca; pemegang tanaman; penutup kotak tisu dari keramik; peralatan dan wadah
untuk keperluan rumah tangga dan dapur; peralatan rumah tangga; peralatan untuk keperluan rumah tangga; piring dekoratif;
piring keramik [peralatan makan]; piring meja; piring untuk pot bunga; plak dinding terbuat dari kaca; plak dinding terbuat dari
kristal; plak dinding terbuat dari porselen; plak dinding terbuat dari tembikar; plak dinding terbuat dari terra cotta; pohon boot;
pohon mug; pohon sepatu; pot; pot bunga; pot keramik; pot tanah; pot tanaman hidroponik untuk berkebun di rumah; prisma
kristal dekoratif; salib dari porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca, selain perhiasan; servingware [piring] untuk
menyajikan makanan; stoples kaca pengawet makanan; taplak meja, bukan dari kertas atau tekstil; tatakan gelas dari keramik;
tempat sampah; tutup plastik untuk pot tanaman; ubin keramik dekoratif, tidak untuk digunakan sebagai bahan bangunan; ubin
seni mosaik yang terbuat dari kaca dan keramik, bukan untuk bangunan; vas bunga; vas bunga ritual; vas keramik; wadah
berisolasi panas; wadah dapur; wadah penyimpan keperluan rumahtangga; wadah penyimpan makanan; wadah peralatan
dapur; wadah rumah tangga portabel serba guna; wadah rumah tangga yang bisa dikunci, bukan dari logam, untuk makanan;
wadah sabun; wadah sikat gigi===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071199
: 20/10/2021 13:19:41
:
: Muhammad Radinal Alfan

540 Etiket

: Kp.Cabang Kebon Kopi Rt.003 Rw.006, Kelurahan Karangasih, Kecamatan
Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
17534
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Baby soaps; Balsam bayi (lilin
lebah) tidak mengandung obat; Balsem kecantikan; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bubuk sampo;
Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pembersih; Busa rambut;
Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Cologne bayi; Deodorant stick;
Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Dispenser pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut; Ekstrak herbal
topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Garis Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan
kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik);
Highlighter kulit (kosmetik); Home Peeling wajah; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik; Kain penyeka
[perlengkapan mandi]; Kapas wajah untuk kosmetik; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Kolonye; Korektor warna
bibir; Kosmetik fungsional; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik yaitu bedak padat,
bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit
halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia;
Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit
kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk
bayi; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab
kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim
pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya;
Krim untuk mandi; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik);
Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim,
minyak, losion dan busa cukur; Lak rambut; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak
untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri;
Lembaran untuk pori-pori di hidung; Lipstik berbentuk pasta; Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti ketombe (tidak
mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi
berendam; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk
keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion
susu untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan
kosmetik; Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek
(kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat
anti penuaan; Maker wajah (Kosmetik); Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk
kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker
wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur;
Minyak bayi; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk pijat;
Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Obat kumur oral; Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Pasta cuci tangan (non-medis); Pasta gigi untuk bayi; Pelapis
kuku; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang
digunakan sebagai kosmetik; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pelembut kain untuk
barang-barang keperluan bayi; Pelet (Minyak); Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih botol bayi;
Pembersih kulit non medis; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih wajah (kosmetik); Pemerah bibir; Pemerah kuku;
Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pensil highlighter (kosmetik); Penyegar nafas tidak mengandung obat; Penyeka sekali pakai
yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Permen karet
kunyah untuk memutihkan gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan
cat rambut; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit;
Produk penataan rambut; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak
batu permata (kosmetik); Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih kulit dan badan; Pundi berisi bunga, buah, dan
rempah kering yang sudah diberikan wewangian; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi;
Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan
cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih
Kulit (kosmetik); Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower);
Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pengeringan rambut;
Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan toning untuk bibir;
Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk menghilangkan
bulu (kosmetik); Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan
pewarna bibir; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat;
Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum jerawat; Serum
kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Spray penyegar mulut; Strip perban pelembab
untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk
perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik); Tisu basah; Tisu pembersih pradibasahi; Tisu penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik;
Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Warna alis; Zat tambahan untuk perawatan
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kulit, yaitu, sediaan perawatan kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; air
lavender; alis palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; antiperspiran
[perlengkapan mandi]; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; aroma diffuser buluh udara; astringen untuk keperluan
kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi
tubuh; baju-baju bayi yang diresapi; bakhoor; balm cukur; balsem bibir tanpa obat; balsem, selain untuk keperluan medis;
bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; batang dupa; batu
apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu tawas [astringen]; bedak bayi; bedak dengan warna yang lebih
gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak mandi; bedak tabur;
bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; bedak wajah longgar; bintsuke-abura [minyak memperbaiki
rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan
kosmetik; body shimmer lotion; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik;
bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pacar; bubuk
tubuh berkilau; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa cukur;
busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah;
cairan penghapus kutek; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat wajah; cologne setelah bercukur; cotton buds
untuk keperluan kosmetik; dandan; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar
bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar (Eye primer); dasar untuk parfum bunga; decalcomanias untuk
kuku; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran,
spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; detergen untuk menghilangkan jamur; deterjen; eksfoliasi kulit;
eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh untuk
keperluan kosmetik; emulsi wajah; esens tubuh; esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; face tonics klarifikasi
penyeimbang minyak; fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; garam mandi beraroma; garam mandi
untuk keperluan kosmetik; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan
mandi; gel mandi, krim dan minyak; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pijat, selain untuk keperluan
medis; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk gigi; gel
untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; gel-gel
perawatan kulit; glitter kuku; handuk pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas
diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrator kulit; isi ulang aroma untuk reed diffusers; jel dan
krim untuk mandi shower; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas
pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; kertas untuk
menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri
dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias
yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari
perona mata; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah;
kondisioner kuku; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner sampo;
kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan
pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik, yaitu
alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; krim; krim after-shave (non-obat); krim anti penuaan;
krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bibir; krim bronzing kulit; krim cukur; krim dan gel
kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim
kulit tabir surya; krim kulit yang adil; krim malam; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
pelembab; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pemutih gigi;
krim pemutih kulit; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim siang; krim tabir surya;
krim tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh; krim tubuh
beraroma; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan
kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah; krim wangi untuk keperluan
kosmetik; krim, losion dan gel penyamakan; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kuku buatan bubuk; kuku buatan dari
logam mulia; kuku jari kaki palsu; kulit mengklarifikasi; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lem untuk menguatkan
kuku; lembar pengering antistatik; lilin mobil; lipstik; losion; losion untuk kulit; losion bayi; losion dan krim untuk digunakan
pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk muka; losion kosmetik; losion setelah bercukur;
losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk
rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai
setelah berjemur matahari; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion
dan pelembab anti-penuaan; lotion kecantikan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit
kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion mata; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion pengeritingan permanen;
lotion perawatan penguatan rambut; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk
keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up
dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan
susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan
tubuh; mandi busa bayi; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kaki untuk
perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik;
masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker pembersih mineral; masker
pembersih untuk tubuh; masker pembersihan; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak
rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk
membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah memurnikan arang; memijat minyak dan lotion; mengklarifikasi tonik
wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik

Halaman 524 dari 1251

untuk mandi; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial
yang berasal dari tumbuhan; minyak kasturi [wewangian]; minyak lavender; minyak mandi; minyak mandi untuk keperluan
kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat
kosmetik; minyak penyamakan matahari; minyak peppermint [wewangian]; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak rambut
kemiri; minyak rambut orang aring; minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong
kuku; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak-minyak perawatan kulit; mizu-oshiroi
[foundation cair]; mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; mutiara mandi
untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan
medis; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay
memahat kuku [kosmetik]; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan
(beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik;
parfum; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne;
parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat
kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit digunakan sebagai
kosmetik; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit;
pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih daerah
kewanitaan tidak mengandung obat; pembersih kamar mandi; pembersih karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih
kulit; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat;
pembersih wajah; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi;
pemerah pipi cair; pemoles bibir; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih kuku; pena cat kuku;
pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; penetral bibir;
penetral untuk pengeritingan permanen; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung
obat; penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku; penghilang cat kuku; pengkilap bibir; pensil blush on; pensil
eyeliner; pensil make-up; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk keperluan memutihkan gigi; penyegar kulit;
penyegar nafas; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka yang diresapi
dengan sediaan dan bahan-bahan untuk membersihkan dan memoles; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perekat
kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk membubuhkan kuku atau
bulu mata palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk
keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata berupa
kilauan (Eyeshadow glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); persiapan scrubbing (scrubbing
preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); persiapan untuk
perawatan rambut; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari
ekstrak kayu birch; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan
kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; potpourris [wewangian]; preparat pelembab [kosmetik]; primer kuku [kosmetik];
primer make-up; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin
(waxes) dan semprotan (sprays); produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk
merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak
mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan
untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan;
produk wewangian; racun lebah untuk keperluan kosmetik; ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari
minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun
antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk
binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan,
wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cukur; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair;
sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun untuk keringat kaki; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang
tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi,
losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi,
busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah
pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun-sabun; sachet bunga
rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan kondisioner
untuk digunakan pada rambut; sampo untuk bayi; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; scrub krim tubuh; sediaan anti
keringat (sediaan mandi); sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan
bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut;
sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk
melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala;
sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari
permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang
digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan
kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh;
sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan menghapus make-up; sediaan menyegarkan nafas untuk
kebersihan pribadi; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan;
sediaan pengeritingan dan pengeritingan permanen; sediaan penghapus noda; sediaan perawatan kecantikan; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat
dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau
bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan wajah
kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perbaikan kuku; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur;
sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi
rambut dari sinar matahari; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk menghapus manikur; sediaan untuk
menghilangkan kuku gel; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut;
sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit;
sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti
pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi
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nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan
setelah bercukur; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan,
membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning
lotion [kosmetik]; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan penyegar nafas; semprotan tubuh; semprotan tubuh
beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik;
semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan untuk
wajah; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum tidak eksklusif
hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum yang
mengandung ekstrak batu permata; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; stik untuk menyebarkan aroma; stiker kuku
jari kaki; stiker nail art; stiker seni tubuh; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab setelah bercukur; susu tubuh; tabir
surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tato yang dapat
dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; texturizers kulit; tips kuku; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan;
tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah
direndam sebelumnya; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi
dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner untuk wajah tidak mengandung obat;
topeng kulit kepala; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; ujung kuku buatan; warna jenggot; warna pipi; wewangian
alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian, minyak
atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik,
lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071200
: 20/10/2021 13:28:21
:
: PT VBR Digital Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PT. VBR Digital Indonesia, Jl. Cok Agung Tresna No.15. Denpasar Tim., Kota
Denpasar, Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Tim., Denpasar Selatan, Bali , Kota
Denpasar, Bali, 80226
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VBR Digital Studio
: Hanya huruf biasa

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Putih
: 35
: ===Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan
manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan
infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian
lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi
mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang
dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial
dengan bisnis; Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang
lain; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor;
Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan
peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman video; Produksi film-film
komersial/iklan televisi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; desain brosur iklan; iklan dan
layanan pemasaran interaktif; iklan komersial; iklan, promosi, dan layanan keagenan; informasi dan konsultasi manajemen
bisnis; jasa agensi talent (manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa
periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa
produksi iklan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35;
penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs
web; promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2021071201
: 20/10/2021 13:51:02
:
: Irna Nurhasanah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp Bojong Gg Amil RT 004 RW 007 Kel Pamoyanan Kec Bogor Selatan Kota Bogor,
Kota Bogor, Jawa Barat, 16132
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OPAK MINIQU
:

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071202
: 20/10/2021 13:56:15
:
: dr Wahyuni Arifiandhani

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Sawi No 06 15A 028/013 Kel Iring Mulyo, Kota Metro, Lampung
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AvvA Beauty Care + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau, hijau tosca, hijau daun,
: 3
: ===Gel jerawat (kosmetik); Krim Badan area sensitif (kosmetik); Losion pelembab (kosmetik); Lotion daerah sensitif
(kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Serum
Mata (kosmetik); Serum leher (kosmetik); astringen untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body
lotion untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim pelembab kulit [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; lotion berjemur
kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner,
pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion,
sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut
untuk penggunaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Orange, Hitam dan Putih
: 29
: ===Makanan ringan berbahan dasar singkong===

: DID2021071203
: 20/10/2021 14:00:10
:
: Jennifer Engelini

540 Etiket

540 Etiket

: Gg. H. Pahruroji No. 10 B/13D, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Andir, Kota Bandung, Jawa
Barat
: Juliane Sari Manurung S.H.
: Fusion Law Rasuna Office Park Unit JR-05 RAsuna Epicentrum Jalan H.R Rasuna
Said Kuningan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JNS Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Putih
: 25
: ===Ikat kepala (pakaian); Masker wajah (pakaian); Pembungkus pakaian; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Tali
pinggang (pakaian); Tudung (Topi); Tutup kepala; bando [pakaian]; celemek [pakaian]; kantong untuk pakaian; kerudung
[pakaian]; masker wajah musim dingin [pakaian]; pakaian; sabuk kulit [pakaian]; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan
[pakaian]; selendang [pakaian]; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071204
: 20/10/2021 14:49:15
:
: AFRIANSYAH, NUR RACHMAWATI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL CIDENG JAYA SIJOMBANG NO. 359, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KEBAB JOHN
:

566

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 567, Changzheng Road, Zibo High-tech Zone, Shandong Province
: Budhi Ghama S.H., M.H.,
: Septiola Consulting d/a BG & Partners Law Office, Jl. Iskandarsyah II No. 16B,
Rt.001 Rw. 005, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta 12160

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PENSC & Logo & Chinese characters
: 鹏 = PENG = Roc = Roc
程 = CHENG = Stage of a journey = Tahap suatu perjalanan
特 = TE = Special = Khusus
陶 = TAO = Pottery = Tembikar

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih, kelabu
: 1
: ===Zat kimia untuk membantu pewarnaan; glasir keramik; isotop untuk keperluan industri; kaolin; karbit; karbon hitam untuk
keperluan industri; komposisi keramik untuk sintering [butiran dan bubuk]; komposisi untuk industri keramik teknis; sediaan
kimia pengecoran; tungsten karbida===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071206
: 20/10/2021 14:57:28
:
: Shanghai Wanwuxinsheng Environmental Protection Technology Group Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 1101-1103, No.433 Songhu Road, Yangpu District, Shanghai, China
: Muhammad Faisal S.H.,
: ACACIA Octrooibureau Kemang Swatama Blok B-18 Rt/002 Rw/008

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RERECHECK + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM & PUTIH
: 16, 35, 37, 38, 39, 40, 9, 42
: ===Kartu bisnis; kertas pembungkus; lembar viscose untuk pembungkus; manual [buku pegangan]; papan iklan kertas atau

: biru dan kuning
: 29
: ===kebab shish (daging)===
: DID2021071205
: 20/10/2021 14:53:32
:
: Shandong Pengcheng Advanced Ceramics Co., Ltd

540 Etiket

540 Etiket

karton; plakat kertas atau karton; poster; prospektus; publikasi tercetak; selebaran===
===Layanan tampilan untuk barang dagangan; administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain; demonstrasi
barang; iklan; layanan agen impor dan ekspor; memberikan informasi bisnis melalui situs web; memperbarui dan memelihara
data dalam database komputer; pemasaran; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; promosi
penjualan untuk pihak lain===
===instalasi dan perbaikan telepon; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan komputer dan periferal komputer; instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan perangkat keras komputer; jasa pemasangan instalasi, pemeliharaan, dan perbaikan mesin dan
peralatan kantor; membangun kembali mesin yang telah aus atau hancur sebagian; memberikan informasi yang berkaitan
dengan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan komputer, perangkat periferal komputer; pemasangan dan perbaikan alat
listrik; pemasangan mesin kantor; perbaikan alat-alat tangan; perbaikan perangkat keras komputer===
===komputer membantu pengiriman pesan dan gambar; menyediakan akses ke database; menyediakan akses ke jaringan
komputer global; menyediakan akses pengguna ke program komputer di jaringan data; menyediakan layanan pesan instan;
pengiriman pesan; penyediaan layanan akses internet; transfer informasi melalui Internet; transmisi data dengan kabel;
transmisi informasi elektronik===
===Layanan angkutan; broker transportasi; koleksi barang daur ulang [transportasi]; memberikan informasi terkait
penyimpanan; pembungkus barang; penyewaan gudang; penyimpanan; penyimpanan barang; pergudangan; transportasi dan
penyimpanan limbah dan bahan daur ulang===
===daur ulang sampah dan sampah; dekontaminasi bahan berbahaya; informasi perawatan material; memberikan informasi
yang berkaitan dengan perawatan bahan; pembakaran limbah dan sampah; pemilahan limbah dan sampah domestik;
pemilahan sampah dan bahan daur ulang [transformasi]; pengolahan limbah [transformasi]; perusakan sampah dan sampah;
upcycling [daur ulang limbah]===
===Mikroprosesor; alat pengolah data; casing untuk ponsel pintar; papan pengumuman elektronik; pengisi daya untuk
akumulator listrik; perangkat lunak aplikasi seluler; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; power bank
[baterai yang bisa diisi ulang); terminal komputer; unit pemrosesan pusat (CPU)===

Halaman 528 dari 1251

===Jasa desain dan pengembangan perangkat lunak; Pembaruan perangkat lunak ponsel; Perangkat lunak sebagai layanan
[SaaS]; desain industri; desain perangkat lunak komputer; inspeksi barang untuk kontrol kualitas; memperbarui perangkat
lunak komputer; penelitian teknologi; pengujian produk; penilaian kualitas===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071207
: 20/10/2021 15:06:52
:
: JENNIFER PATRECIA HALIM

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jelambar Utama III / 139, RT/RW. 001/008, Kel. Jelambar, Kec. Grogol
Petamburan, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JENNIGLOW
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 18
:
===Barang-barang terbuat dari kulit dan imitasi dari kulit, yaitu, sarung, tas, pouch dan tas jinjing untuk komputer, tablet,
smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Barang-barang yang terbuat dari kulit imitasi kulit, yaitu, tas,
pouch, dan tas jinjing untuk perangkat keras komputer, perangkat penyimpanan komputer, tablet, smartphone, perangkat
penyimpanan data, dan pemutar media; Dompet; Dompet anti-pencurian RFID; Dompet dan tempat kartu kredit (barang kulit);
Dompet dengan RFID; Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen (attaché cases), tas
sekolah, tas kulit bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang untuk bepergian, koper,
koper besar, tas untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil perlengkapan
kosmetik/mandi, tas perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian
yaitu kumpulan koper terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Dompet kartu bisnis; Dompet kartu kulit;
Dompet paspor; Dompet pria (terbuat dari kulit); Dompet terbuat dari fabrikasi lainnya; Dompet tiket; Dompet untuk uang
logam; Dompet wanita (terbuat dari kulit); Grip untuk dompet wanita; Grip untuk tas; Kotak dari kulit atau kulit imitasi; Kulit dan
kulit imitasi; Payung, payung matahari, tongkat untuk berjalan; Pegangan tas; Pegangan untuk dompet wanita; Pegangan
untuk tas; Penutup tas; Ransel, tas carry all dan tas perjalanan; Sabuk bahu untuk dompet wanita; Sabuk bahu untuk tas; TAS
PELANA; TEMPAT DUDUK LIPAT BERKAKI SATU SEPERTI TONGKAT; Tali bahu untuk dompet wanita; Tali bahu untuk tas;
Tali untuk dompet wanita; Tali untuk tas; Tas (selain tas sekali pakai); Tas penyimpan surat dan dokumen; Tas penyimpan
surat dan dokumen dari kulit; Tas penyimpan surat dan dokumen dari kulit imitasi; Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas
untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi mobil); Tas Boston; Tas Kulit; Tas anak; Tas bagasi; Tas bahu; Tas
berpergian dari kulit; Tas besar berbentuk silinder; Tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; Tas
carry all dan tas travel; Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali pengikat; tas
untuk olahraga; ransel; tas pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik dijual kosong; tas besar untuk membawa
popok dan perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting; tas tangan; ransel; dompet saku; tas
untuk perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; koper; tas besar yang
bagian atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi; dompet kunci; payung
matahari; payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi
boneka dan/atau aksesoris boneka; Tas dijepit yang berbahan kaku; Tas hipster; Tas jinjing terbuat dari kain; Tas kantong
dengan tali serut diatasnya; Tas kantor dan tas kecil penyimpan surat dan dokumen; Tas kartrid; Tas kecil dipakai di pinggang;
Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas kecil untuk penyimpanan surat dan dokumen; Tas kosmetik; Tas
lipat berbahan kain; Tas olahraga; Tas olahraga serbaguna; Tas organizer; Tas organizer untuk keperluan bayi; Tas
perlengkapan mandi; Tas pinggang; Tas punggung; Tas ransel kantong , yaitu, tas kantong bertali serut yang digunakan
sebagai ransel; Tas tangan (dapat dipakai formal maupun informal); Tas tangan dengan tali; Tas tangan plastik; Tas tangan
terbuat dari kain; Tas tangan, tas bahu, tas kurir, tas jinjing besar, koper, dompet saku, dompet; Tas untuk alas kaki; Tas untuk
membawa perlengkapan bayi; Tas untuk olahraga; Tas, Tas kartrid, Ransel, Koper, Tas bagasi, Tas perlengkapan mandi, Tas
Tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua dilapisi dengan lilin); Tas, tas kartrid, ransel, koper,
tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari
bahan berlapis); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet
perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan
mandi, tas tangan, dompet pria, dompet wanita, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit halus); Tas-tas;
Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual kosong; Tempat kartu [dompet]; Tongkat; Tongkat berjalan Nordic; alat bantu
pelatihan non-elektronik untuk hewan [kalung anjing]; alat bantu pelatihan non-elektronik untuk hewan [kalung]; bagian logam
dari payung; bagian logam untuk tongkat jalan dan tongkat; barang bawaan adalah tas; bingkai payung; bingkai untuk dompet
koin; bingkai untuk payung atau payung; cincin payung; dompet; dompet (barang kulit); dompet [tas] dari logam mulia; dompet
[tas], bukan dari logam mulia; dompet dan tempat kartu kredit; dompet dari kulit atau kulit imitasi; dompet dari logam mulia;
dompet genggam kecil; dompet genggam kecil [tas]; dompet jala rantai; dompet jala rantai , bukan dari logam mulia; dompet
jala rantai dari logam mulia; dompet kartu; dompet kartu [barang dari kulit]; dompet kartu kredit; dompet kartu kredit [dompet];
dompet kartu kredit dari kulit; dompet kartu kredit dengan pelindung RFID; dompet kartu nama; dompet katalog; dompet kecil;
dompet kecil [tas tangan]; dompet kecil [tas]; dompet koin; dompet koin dari kulit; dompet koin dari logam mulia; dompet koin
kecil; dompet koin, bukan dari logam mulia; dompet kopling kecil [tas]; dompet kosmetik; dompet kulit; dompet kulit [tas];
dompet kulit imitasi; dompet kulit imitasi [tas]; dompet kunci; dompet kunci dari kulit; dompet kunci dari kulit imitasi; dompet
malam [tas tangan]; dompet malam [tas]; dompet menggabungkan pemegang kartu; dompet menggabungkan teknologi RFID;
dompet penyimpan kartu [dompet kecil]; dompet saku; dompet serba guna [tas tangan]; dompet serbaguna [tas]; dompet travel
[tas]; dompet uang kembalian; dompet uang yang terpasang di pergelangan tangan; dompet untuk dipasang pada

740
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sabuk; dompet untuk pegangan kunci; dompet wanita; dompet yang dipasang di pergelangan tangan [dompet uang]; dompet
yang dipasang di pergelangan tangan atau kaki; dompet yang terpasang di pergelangan kaki; dompet yang terpasang di
pergelangan tangan; dompet, bukan dari logam mulia; eco-bags [tas yang terbuat dari bahan yang dapat digunakan kembali];
galah atau tongkat untuk pendaki; harness terbuat dari kulit; janome-gasa [Payung kertas Jepang]; jejak [harness]; kalung
anjing; kalung anjing peliharaan; kalung dan tali anjing; kalung hewan peliharaan; kalung hewan peliharaan elektronik; kalung
kuda; kalung kulit; kalung untuk anjing; kalung untuk hewan peliharaan; kalung untuk hewan peliharaan yang membawa
informasi medis; kalung untuk hewan*; kalung untuk kucing; kalung, kalung anjing dan pakaian untuk binatang; kantong (tas)
anti air; karakasa [payung kertas Jepang]; kasing kartu kredit [dompet]; kekang [harness]; kendali [harness]; kerai di sifat
payung; kerangka tas; klip yang dijepit di bagian luar tas atau dompet sebagai aksesori dekoratif; koper besar, koper, tas untuk
bepergian, tas pakaian untuk bepergian, ransel, tas punggung, tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; koper
dan tas jinjing; kotak atau dompet kunci [barang kulit]; kotak kulit atau kulit imitasi; kotak kulit imitasi; kotak topi dari kulit atau
kulit imitasi; kotak topi dari kulit imitasi; kulit dan imitasi kulit; kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari kulit dan
kulit imitasi, yaitu kantong, dompet, sarung, tas, amplop, kotak, tempat kartu kredit, dompet, tali, dompet [purses], tas
punggung, tali bahu, koper besar, tas untuk bepergian dan penutup perabot dari kulit, papan dari kulit, moleskin [kulit imitasi];
kulit dan tas kulit imitasi; kulit imitasi; kulit imitasi dijual dalam jumlah besar; kursi tongkat; label bagasi kertas; lembaran dari
kulit imitasi untuk digunakan dalam manufaktur; moleskin [kulit imitasi]; payung; payung dan payung matahari; payung golf;
payung hujan; payung matahari; payung matahari dan tongkat; payung pantai; payung pintar dengan sensor prakiraan cuaca
bawaan; payung pintar yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi data nirkabel; payung pintar yang dilengkapi dengan
teknologi komunikasi data nirkabel; payung tahan hujan; payung teleskopik; payung teras; payung untuk anak-anak; payung,
payung matahari, dan tongkat jalan; pegangan payung; pegangan tongkat; pegangan untuk tongkat; pegangan untuk tongkat
dan tongkat jalan; pemegang koin dalam bentuk dompet; penutup kain untuk tas travel; penutup payung; penutup tas;
portofolio tipe tas kerja; rangka payung atau payung matahari; ransel [tas sekolah Jepang]; rantai dompet; sabuk bahu (tali
pengikat) dari kulit atau dari kulit imitasi; sarung khusus yang disesuaikan untuk membawa tongkat lipat; shingen-bukuro
[Kantong utilitas Jepang]; tag (label) hewan peliharaan secara khusus disesuaikan untuk dipasang pada pengikat atau kalung
hewan peliharaan; tali untuk dompet [tas]; tali untuk dompet koin; tali yang terbuat dari kulit imitasi; tas; tas *; tas Gladstone
(koper); tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan barang dagangan; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk
pengemasan; tas [bukan dari logam mulia]; tas akhir pekan; tas alat dijual kosong; tas alat kulit, kosong; tas alat, kosong; tas
alat, kosong, untuk sepeda motor; tas anti air untuk olahraga air; tas bahu anak-anak; tas bahu untuk digunakan oleh anakanak; tas barang-barang perlengkapan untuk bepergian (travel) dijual kosong; tas barel; tas belanja; tas belanja beroda; tas
belanja dengan roda terpasang; tas belanja kanvas; tas belanja kulit; tas belanja pakai ulang; tas belanja tekstil; tas belanja
terbuat dari kulit; tas bepergian [leatherware]; tas berburu olahragawan; tas beroda; tas berpergian; tas bersabuk; tas besar
yang digunakan untuk membawa sejumlah barang; tas bucket; tas buku; tas buku sekolah; tas bulu tiruan; tas bumbags; tas
crossbody; tas cukur dijual kosong; tas dan dompet kulit; tas dan tas untuk pakaian olahraga; tas dengan teknologi
pemblokiran RFID; tas diplomatik; tas fleksibel untuk pakaian; tas garmen untuk perjalanan; tas garmen untuk perjalanan yang
terbuat dari kulit; tas genggam; tas handuk; tas haversack; tas hidung [tas pakan]; tas hiking; tas holdalls untuk pakaian
olahraga; tas jala rantai; tas jala untuk belanja; tas jinjing; tas jinjing dan ransel; tas jinjing serba guna; tas jinjing untuk
membawa pakaian untuk perjalanan; tas kantor; tas kantor [barang kulit]; tas kartu; tas kecil (tas) anti air; tas kecil dari kulit;
tas kecil penyimpan surat dan dokumen; tas kecil untuk pria; tas kerja; tas konser; tas kosmetik atau perlengkapan mandi
dijual kosong; tas kosmetik dijual kosong; tas kulit; tas kulit imitasi; tas kulit, koper, dan dompet; tas kunci; tas kurir; tas lipat;
tas make-up; tas make-up dijual kosong; tas malam; tas mandi untuk membawa perlengkapan toilet; tas mandi untuk wadah
rias, tidak dipasang; tas mandi, tidak dipasang; tas multiguna, tas kantor, kantong untuk membawa-bawa, dompet saku,
dompet [purses], dompet kunci, dompet kartu, tag untuk koper, tas tangan; tas musik; tas olahraga; tas olahraga serba guna;
tas organizer utk keperluan kosmetik kosong; tas pakan untuk hewan; tas pantai; tas pendakian gunung dan tongkat
pendakian gunung; tas peralatan; tas perhiasan dari bahan tekstil [kosong]; tas perjalanan; tas perlengkapan mandi dijual
kosong; tas permainan [aksesoris berburu]; tas pinggang; tas pinggul; tas plastik; tas popok; tas pullman; tas pundak; tas
punggung anak; tas rajut; tas rajutan; tas rajutan, bukan dari logam mulia; tas sabuk dan tas pinggul; tas sekolah bersabuk
dari kulit; tas selempang; tas selempang untuk menggendong bayi; tas serba guna untuk membawa barang; tas spons; tas
surat; tas suvenir; tas tahan air yang khusus dibentuk untuk melindungi tas punggung; tas tangan; tas tangan fashion; tas
tangan kecil (evening bags) yang terbuat dari kulit dan kain; tas tangan kecil (tas tangan); tas tangan kecil [dompet]; tas
tangan pria; tas tangan untuk wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas tangan, dompet dan dompet; tas travel
dengan pesawat terbang; tas travel terbuat dari bahan plastik; tas troli; tas troli olahraga bersifat umum; tas uang; tas untuk
bepergian; tas untuk berkemah; tas untuk bermalam; tas untuk kemasan terbuat dari kulit; tas untuk membawa barang; tas
untuk membawa dokumen; tas untuk membawa hewan; tas untuk membawa mainan; tas untuk membawa sepatu; tas untuk
olahraga; tas untuk pakaian olahraga; tas untuk payung; tas untuk pendaki; tas untuk penerbangan; tas wanita; tas yang
terbuat dari kulit imitasi; tas, dari kulit, untuk kemasan; tas-tas kecantikan yang dijual kosong; tempat cek berbentuk (bersifat)
dompet; tempat kartu bisnis (dompet); tempat kartu dalam bentuk dompet; tempat kartu kredit [dompet] menggabungkan
teknologi pemblokiran RFID; tempat kartu kredit berupa dompet; tempat kartu telpon (dompet); tips yang khusus disesuaikan
untuk tongkat jalan dan tongkat hiking; tongkat; tongkat berkuda; tongkat berujung besi untuk pendakian gunung; tongkat
gunung; tongkat hiking; tongkat jalan; tongkat jalan di daerah berair; tongkat joki; tongkat lipat; tongkat payung; tongkat rotan;
train case (tas); ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat jalan; ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat jalan ditempat
berair; ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat mendaki gunung===
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Alamat Kuasa

: DID2021071208
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JENNIGLOW
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
: ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; BAJU DARI
KULIT; Bagian tumit untuk kaos kaki; Baju Batabue; Baju Hangat; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat lengan pendek; Baju
Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat
untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju atasan crop; Baju hangat lengan panjang;
Baju hangat tenis; Baju koko; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita;
Busana Care Cine; Busana Muslim; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Celana dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali
pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Daster anakanak; Daster menyusui; Daster tidur; Gamis pria; Hijab; Ikat kaos kaki elastis; Ikat pinggang; Jaket Jeans; Jaket anak-anak;
Jaket bulu atau wol; Jas Kaen Serebet; Jas anak-anak; Kancut; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos
polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos tanpa lengan; Kebaya; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii;
Kerah polo; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Meukasah
(Baju); Mukena; Pakaian Batik; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian anak-anak; Pakaian bawahan bayi; Pakaian
bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan,
pakaian renang; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus
oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat
pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak;
Pakaian muslim; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang
menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt,
atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas,
mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju
kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets
basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey,
celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai
tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk
pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan
angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan
sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga,
sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak,
pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar,
pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah
mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala
dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal,
kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam
bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu
basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa
lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk
tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang,
pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan
seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana
pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk
pakaian renang; Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Rok Jeans; Rok dalam [pakaian dalam]; Sarung tangan bayi; Sarung
tenun tangan; Setagen (Ikat Pinggang); Soder (Selendang Tari); Sweater; Syal untuk menutup kepala; Topi kupluk; Toro (Baju
Kurung); Tudung kepala wanita (pakaian); Tunik jumbo (pakaian); alas kaki; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan
sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal;
atasan polo rajutan; babushkas [selendang kepala]; bagian depan kemeja; baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju
batik; baju bayi; baju berkerah; baju busana muslim; baju hamil; baju hamil bersalin; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian];
baju kaos bertopi; baju ketat; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju memancing; baju olahraga; baju olahraga lengan
pendek; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang one-piece; baju santai; baju setelan; baju
tenun; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; beha dan miniset;
bra; bra bersalin; bra menyusui; bra olahraga pelembab kelembaban; bra perekat; bra tanpa strap; celana bahan katun; celana
bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana bersalin; celana boxer; celana dalam; celana dalam pria;
celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana formal;
celana jas; celana jeans untuk anak; celana kamuflase; celana kapri; celana kasual; celana kertas; celana khaki; celana kulit;
celana palazzo; celana panjang; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana
panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana
pendek atletik; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek
bulu; celana pendek denim; celana pendek empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek golf; celana pendek kargo; celana
pendek tinju; celana perawat; celana plastik; celana pof; celana renang; celana tanaman denim; celana tempur; celana
trekking; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; chemises (jenis pakaian dalam untuk
wanita); dasi; daster; dickeys [bagian depan baju]; gamis; gaun jumper (baju hangat); gussets untuk celana ketat [bagian dari
pakaian]; ikat pinggang; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [korset]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang
[pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat;
jaket berburu; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup
kepala; jaket denim; jaket empuk; jaket jas; jaket katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket

Halaman 531 dari 1251

lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian; jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan;
jaket olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket pemanasan; jaket rajut; jaket reversibel; jaket
ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket
tanpa lengan; jaket tempat tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jaket, gaun tanpa lengan
dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki;
jas; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas hujan setelan; jas kulit; jas luar; jas
mandi; jas panjang; jas pelaut; jas penerbangan; jas serikat; jas snowboard; jas taekwondo; jas tahan air untuk pengendara
sepeda motor; jas tiga potong [pakaian]; jas-jas luar yang panjang; jeans biru; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita;
kaftan batik (pakaian); kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki
penghangat; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos
replika sepak bola; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football;
kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus [baju ketat]; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kebaya batik (pakaian);
kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk
untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan;
kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja
rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk
wanita; kemeja yoga; kemeja-jacs; kostum renang dilengkapi dengan bra cup; kuk baju; lacak jaket; lapisan pakaian jadi;
legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; manset
lengan kemeja; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; menjalankan jas; pakaian bawahan
untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak;
pakaian dalam olah raga; pakaian dalam pria; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian formal untuk
pria; pakaian jadi; pakaian latihan (olah raga); pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria;
pakaian luar untuk wanita; pakaian olah raga; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga muslim; pakaian pas untuk
pria; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian santai untuk pria; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur
untuk wanita; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi;
pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas
di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju
kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana,
pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan
keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top,
kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian,
termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra,
celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang,
jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; rompi; sandal kenyamanan khusus; sandal
pelindung kaki; sandal selop; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan
bulu; sarung tangan kulit; sarung tangan sepeda; selempang untuk dipakai; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu polo; sepatu
sandal; seragam sekolah; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan pakaian formal
wanita; slip pakaian dalam; sol sandal; sundresses; syal bahu; syal renda; syal yang melingkar di leher; tali celana; tali untuk
bra [bagian pakaian]; topi; tunik===
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Tanggal Penerimaan

320
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Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071209
: 20/10/2021 15:23:35
:
: JENNIFER PATRECIA HALIM

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jelambar Utama III / 139, RT/RW. 001/008, Kel. Jelambar, Kec. Grogol
Petamburan, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JENNIGLOW
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 35
:
===Administrasi bisnis; Administrasi bisnis dalam bidang transportasi; Administrasi bisnis dan urusan kantor; Agen penjualan;
Distributor; Iklan melalui media elektronik; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan
secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Jasa administrasi bisnis dan pengelolaan akun; Jasa administrasi untuk
relokasi bisnis; Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa perdagangan; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa
perdagangan besar alat listrik; Jasa perdagangan dan distributor alat-alat olahraga; Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa
periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media
sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral;
Jasa toko; Layanan iklan yang berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu,
memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran
khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan konsultasi untuk periklanan dan
manajemen bisnis; Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan ritel toko serba ada
online; Layanan toko ritel online; Manajemen Proses Bisnis; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang resort hotel,
resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare dan pertukaran dengan konsep
timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi;
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Pengaturan dan pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengiklanan di surat
kabar; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai
periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk
manajemen bisnis; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan
layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan
bisnis; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; administrasi
bisnis; administrasi bisnis dan layanan konsultasi bisnis; administrasi bisnis program dan layanan penggantian obat;
administrasi bisnis program penggantian pasien; administrasi bisnis untuk orang lain; administrasi penggajian bisnis untuk
orang lain; administrasi urusan bisnis; administrasi urusan bisnis waralaba; bantuan administrasi bisnis; bisnis dan
manajemen; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas;
distribusi bahan periklanan; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; iklan
dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan promosi perusahaan; iklan komersial; iklan komersial perusahaan; iklan secara
online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan, promosi, dan layanan keagenan; jasa administrasi bisnis di bidang
kesehatan; jasa administrasi bisnis di bidang transportasi; jasa agen periklanan; jasa konsultasi perdagangan luar negeri; jasa
konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa loyalitas pelanggan
untuk tujuan komersial, promosi dan / atau iklan; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan
promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan,
pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial;
jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi
(optimization); jasa periklanan, yaitu, penargetan dan optimalisasi (optimization) iklan online; jasa periklanan, yaitu,
penjadwalan, pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang lain; jasa produksi iklan; jasa-jasa administrasi bisnis; jasa-jasa
perdagangan online; konsultasi administrasi bisnis; layanan administrasi dan manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang
manajemen bisnis; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian,
tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus
kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop,
permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik,
mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan pemasaran secara daring untuk
restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan
periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup
kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok,
gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar
matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka,
mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan
dan manajemen penjualan; layanan promosi dan iklan melalui internet; manajemen bisnis; manajemen bisnis hotel;
manajemen bisnis teater; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen bisnis, administrasi dan layanan
informasi; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan administrasi bisnis kapal; manajemen dan administrasi proyek
bisnis; manajemen file bisnis; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di
bidang periklanan dan pemasaran; manajemen model bisnis; manajemen proyek bisnis; manajemen risiko bisnis;
mempromosikan barang dan jasa yang dibuat atau diberikan di Taiwan oleh orang lain, dengan penyebaran materi iklan,
dengan mengatur dan melakukan pameran barang dan jasa tersebut, dan dengan distribusi T-shirt, tas belanja dan hadiah
promosi lainnya; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online,
konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan
komersial atau iklan; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen panti jompo; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain
di Internet; menyiapkan dan menempatkan iklan luar ruangan untuk orang lain; organisasi bisnis dan administrasi armada
transportasi; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; pemberian informasi mengenai
administrasi bisnis; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain;
penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; pengaturan acara,
pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengiklanan penjualan melalui pos;
pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising); pengkinian materi periklanan; penyebaran bahan iklan;
penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer
dan situs web; penyediaan ruang pada halaman utama Internet untuk mengiklankan barang dan jasa; penyelenggaraan
pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian konsumen dan iklan; penyesuaian bahan iklan
dengan perkembangan terbaru; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan
dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan, pembelian dan perundingan (negosiasi) ruang-ruang dan
waktu periklanan dan media; periklanan situs bisnis; periklanan, pemasaran, riset pasar; persiapan dan realisasi rencana dan
konsep media dan iklan; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi;
publikasi naskah publisitas/iklan; publisitas iklan industri dan komersial; toko; toko grosir===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2021071210
: 20/10/2021 15:29:09
:
: Agrita Alba Rosalina

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Semanan Indah Blok E5 No 17, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: THE HAPPY ALBA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Aromatik diffuser; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak
wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut
cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun
wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan
buluh; Sampo; amber [parfum]; aroma diffuser buluh udara; deodoran; isi ulang aroma untuk reed diffusers; krim kecantikan;
lilin untuk keperluan kecantikan; lotion aromaterapi; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak esensial alami; minyak
esensial aromatik; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; pelembab tubuh; pengharum ruangan; reed diffusers
terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; sabun batangan untuk mandi; sabun cair; sediaan aromaterapi;
sediaan perawatan kulit; wangi-wangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071211
: 20/10/2021 15:30:47
:
: Kresna Lukmarda

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Citra Garden 1 Blok F1 Nomor 16, Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11840
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Japanese Time
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan berwarna hitam disertai gambar menara dan hati berwarna merah
: 28
: ===Boneka tokoh aksi; Kartu perdagangan (permainan kartu); Mainan figur aksi; Mainan tokoh karakter; aksesoris untuk
mainan tokoh aksi; mainan action figure; mainan plastik; mainan tokoh aksi; mainan tokoh aksi dan aksesorisnya; permainan
kartu; tokoh aksi; tokoh mainan; tokoh mainan koleksi; tokoh mainan tertagih===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071212
: 20/10/2021 15:56:55
:
: PT MRIN Diagnostic Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Mochtar Riady Institute for Nanotechnology (MRIN) . Jl. Jend. Sudirman
1688, Lippo Karawaci, Kabupaten Tangerang, Banten, 15811
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Mrs. IN Pregnancy Test (Cassette)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 5
: ===Alat tes kehamilan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071213
: 20/10/2021 15:57:10
:
: PT MAHAKARYA GEO TEKNOLOGI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL MAYJEND SUNGKONO 59, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60189
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MT5
: Tidak Ada Terjemahan

740

566

540 Etiket

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 9
: ===.mesin absen; AIat elektronik yang dikembangkan untuk diletakkan kedalam suatu instrumen; AIat pendeteksi laser; AIat
penerjemah elektronik; AIat perekam gambar; ALAT PENGUKUR VOLTASE; ALAT PEREDUP LAMPU; ATM / Anjungan
Tunai Mandiri; AVO METER; Adaptor AC untuk game dengan tampilan kristal cair; Adaptor USB; Adaptor untuk audio dan
video; Akselerator data; Akselerator gambar; Akselerator grafis video; Akselerator suara; Aksesoris kaca mata, yaitu, tali dan
rantai untuk kaca mata yang dapat menahan gerakan dari pemakainya; Aksesoris komputer, yaitu alat penyimpan data USB
kosong, alat penyimpan data yang menampilkan informasi berkaitan dengan bola basket yang telah direkam sebelumnya;
Aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; Aktuator; Aktuator dan pengontrol untuk bermacam-macam
referensi penggerak motor-listrik, yang diatur secara terpisah atau menyatu dalam unit compact dan mencakup peralatan
sensor untuk jumlah fisik yang digunakan secara teknis, gigi untuk kontrol, sistem kopling dan pengereman yang bekerja
secara mekanis, elektrik, pneumatik atau hidrolik yang berkenaan dengan transmisi daya dan teknologi switching; Aktuator
elektro-mekanis akurasi tinggi; Alarm Gas Medis Digital; Alarm Gas Medis Digital Touchscreen; Alarm Gas Medis
Konvensional; Alat Meteran; Alat Meteran dan alat Pengontrol; Alat Penambah Akseleras pada kendaraan bermotor berbentuk
kabel; Alat Penambah Akselerasi pada kendaraan bermotor; Alat Pengukur indikator kecepatan; Alat Sambung Kabel Fiber
Optik; Alat dan instrumen ilmiah untuk digunakan dalam analisis genetik; Alat dan mesin komunikasi radio; Alat dan mesin
penghasil suara; Alat dan perangkat yang menyediakan penglihatan malam; Alat deteksi temperatur suhu ruangan; Alat
diagnostik untuk deteksi patogen untuk penggunaan laboratorium atau penelitian; Alat digunakan untuk analisis serat pada
suatu zat (Raw Fiber Extractor); Alat identifikasi dan otentikasi biometrik; Alat inkubasi yang dapat dikontrol secara otomatis,
yang meniru kondisi di lingkungan luar (Electric Germinator); Alat kendali jarak jauh elektrik; Alat pelacak kendaraan yang
terdiri dari modul radio seluler, sensor, pemancar, semuanya untuk digunakan sehubungan dengan pelacakan kendaraan,
pemantauan kendaraan dan alarm anti-pencurian kendaraan [sehubungan dengan otomobil]; Alat pelindung diri dari ancaman
bahan biologis; Alat pemadam api ringan (APAR); Alat pemantau cuaca dan iklim (Weather Station Digital); Alat pemantau
listrik yaitu perangkat elektronik untuk memantau orang dan lingkungannya selama tidur; Alat pemantauan pergerakan tubuh
dan kecepatan; Alat pemetaan dan survei; Alat pemutar (players) siaran media digital, yaitu pemutar video dan audio digital;
Alat pemutar DVD (Digital Versatile Disc) untuk home theaters; Alat pemutar dan alat perekam audio dan video digital; Alat
pemutar dan perekam audio; Alat pemutar dan perekam media; Alat pemutar karaoke; Alat pemutar kaset di mobil; Alat
pencahayaan untuk digunakan pada pemotretan profesional yang berkualitas; Alat pencetak nota yang dihubungkan dengan
komputer/handphone; Alat pendeteksi; Alat pendeteksi dari logam untuk keperluan industri atau militer; Alat pendeteksi visual
lokasi kerusakaan optik; Alat penerima suara dan gambar video (Audio-Video) untuk home theaters; Alat penganalisa
kelembaban, sensor, dan pengukuran; Alat pengatur (regulator), listrik; Alat pengatur lampu (peredup lampu) (listrik); Alat
pengatur pencahayaan untuk pengambilan gambar dan video; Alat pengatur waktu; Alat pengendali jarak jauh yang
menggabungkan sistem pengenalan suara; Alat pengeras suara; Alat penghitung; Alat pengidentifikasi fiber optik; Alat pengisi
daya untuk smartphone; Alat pengontrol dan pengatur daya; Alat pengontrol dan pengatur listrik dan elektronik; Alat
pengontrol dan pengatur listrik dan elektronik untuk digunakan dalam kaitannya dengan dan/atau peralatan dan perlengkapan
pemanas air; Alat pengontrol dan pengatur listrik dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan dan perlengkapan untuk
penyediaan air; Alat pengontrol dan pengatur suhu; Alat penguji relay; Alat pengujian semikonduktor; Alat pengukur dan
penguji listrik dan elektronik, yaitu pengukuran dan pengujian beban elektronik DC; Alat pengukur energi termal; Alat pengukur
kelembaban; Alat pengukur suhu dan kelembaban ruangan; Alat pengukur, alat pengukur kecepatan (spedometer), alat
pengukur jarak, GPS; Alat penstabil listrik untuk kendaraan; Alat penyambung atau splicer kabel serat optik; Alat penyimpan
daya listrik untuk menyalakan lampu saat lampu padam/mati lampu; Alat peraga pendidikan; Alat perangkat lunak komputer
untuk memfasilitasi aplikasi perangkat lunak pihak ketiga; Alat perekam pekerjaan; Alat perekam suara dan pengenalan suara;
Alat perekam video pada mobil; Alat peringatan anti maling atau anti pencurian; Alat putus-hubungan (MCB); Alat rontgen
bukan untuk tujuan medis; Alat sensor digital; Alat sensor elektronik; Alat sensor metal; Alat sensor metal (dapat dipindahkan);
Alat sensor temperator suhu (dapat dipindahkan); Alat sistem navigasi, terdiri dari pengirim, penerima, sirkuit, mikroprosesor,
semuanya untuk digunakan dalam navigasi dan semuanya terintegrasi ke dalam kendaraan bermotor [sehubungan dengan
otomobil]; Alat ukur berbentuk huruf T untuk mengukur; Alat ukur berbentuk siku atau kotak untuk mengukur; Alat untuk
analisis protein pada suatu zat (Nitrogen Analyzer with Digest Furnace); Alat untuk ekstraksi soxhlet secara otomatis pada
analisis kadar lemak (Auto Soxhlet Fat Extractor); Alat untuk melihat benda/makhluk hidup yang berukuran sangat kecil
(Biological Microscope); Alat untuk melihat dan memilih benih supaya tidak tercampur dengan varietas lain, kotoran, maupun
benih yang rusak, guna menjaga kualitas varietas unggul (Seed netness workbench); Alat untuk membagi sampel benih
secara elektrik (Centrifuge Seed Divider); Alat untuk membagi suara; Alat untuk memisahkan suatu larutan dengan berat
molekul yang berbeda dengan memutar sampel pada kecepatan tinggi (Centrifuge); Alat untuk mendiagnosa kerusakan
CDI/Coil pada kendaraan (Ignition Coil Tester); Alat untuk mengendalikan perangkat otomatisasi rumah, perangkat informasi
yang dikendalikan oleh suara, perangkat asisten pribadi digital yang dikendalikan oleh suara yang terintegrasikan dengan
layanan yang tersedia melalui aplikasi serta aplikasi piranti lunak, alat pengeras suara audio pintar yang terhubung ke cloud
dan dikendalikan oleh suara; Alat untuk mengetahui tingkat kematangan/kekerasan buah (Fruit Sclerometer); Alat untuk
menginkubasi atau memeram mikroba pada suhu yang terkontrol (Inkubator); Alat untuk menguji / mengukur kadar N, P, K,
bahan-bahan organik, pH, salinitas, dan kelembaban pada tanah, pupuk, dan tanaman (Soil Nutrient Analyzer).; Alat untuk
menguji / mengukur kandungan nitrogen, klorofil, suhu pada daun, dan kelembaban pada daun (Plant Nutrition Analyzer); Alat
untuk mengukur berbagai jenis data pada daun, seperti panjang daun, lebar daun, luas daun (Portable Leaf Area Meter); Alat
untuk mengukur dan merekam beberapa parameter cuaca / iklim mikro di suatu lokasi secara terus menerus untuk jangka
waktu yang lama (Microclimate Information Collector); Alat untuk mengukur jumlah kandungan air yang terdapat pada suatu
zat (Moisture Tester); Alat untuk mengukur kadar air pada biji-bijian (Grain Moisture Meter); Alat untuk mengukur kadar emisi
buang sepeda motor (Gaz analizer for motorcylce); Alat untuk mengukur kadar lengas tanah (Soil Tensiometer); Alat untuk
mengukur keasaman tanah (Soil Acidometer); Alat untuk mengukur kekerasan tanah (Soil Hardness Meter); Alat untuk
mengukur kekuatan batang (culm) tanaman tertentu (Plant Culm Strength Meter); Alat untuk mengukur kemampuan suatu
larutan menghantarkan arus listrik (Conductivity Meter); Alat untuk mengukur laju transpirasi (Plant Transpiration Rate Meter);
Alat untuk mengukur massa suatu bahan/benda dengan ketelitian yang tinggi yaitu 0.1 mg (Analitical Balance); Alat untuk
mengukur pH / ORP / Conductivity / DO (Portable pH/ORP/Conducti vity/DO Meter); Alat untuk mengukur potensi air tanah
dan suhu tanah secara bersamaan (Soil Water Potential Locator); Alat untuk mengukur rerata fotosintesis, kandungan CO2
(Plant Photosynthesis Meter); Alat untuk mengukur transmitansi, reflektansi dan absorbsi dari cuplikan sebagai fungsi dari
panjang gelombang di daerah ultraviolet dan daerah tampak (UV-VIS Spectrophotometer); Alat untuk mengukur/ memantau/
menganalisa konsumsi listrik; Alat untuk merekam gambar; Alat untuk penghitungan, penghisapan, dan penempatan benih
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dalam suatu wadah dalam proses perkecambahan benih (Vacuum Seed Counter); Alat yang digunakan untuk memantau
kondisi bayi, serta menghasilkan suara dan gambar (audio-video baby monitors), bukan untuk keperluan medis; Alat yang
digunakan untuk memperbesar suara (Delay); Alat yang digunakan untuk tempat proses pendorongan noda oleh eluen dalam
proses kromatografi lapis tipis (DO Meter); Alat yang dikendalikan oleh suara, yaitu, asisten digital pribadi, alat penghubung
untuk otomatisasi rumah yang terdiri dari alat pengeras suara dengan aktivasi melalui suara, piranti keras komputer, serta
piranti lunak untuk mengendalikan peralatan yang terhubung dalam jaringan di internet of things (IoT), peralatan
penwrangan/pencahayaan serta aparatus keamanan rumah yang pengoperasiannya didukung dan terkoneksi melalui internet;
Alat-alat navigasi; Alat-alat pemetaan; Alat-alat pemetaan dan survei untuk keperluan navigasi; Alat-alat pemutar (players)
MPEG audio layer-5; Alat-alat streaming video; Alat-alat survei; Alat-alat untuk streaming konten media melalui jaringan
nirkabel lokal; Alat pengujian dan pengukuran, yaitu penerima gangguan elektromagnetik, penerima gangguan frekuensi radio
dan produk kesesuaianelektromagnetik, yaitu penerima gangguan elektromagnetik untuk menguji kesesuaianelektromagnetik
dan membuat pengukuran emisi konduktif; Alat pengujian otomatis untuk sirkuit terpadu, papan sirkuit dan peralatan
elektronik, yaitu penguji displaypanel datar, penguji sistem pada chip (system on chip (SOC)), penguji memori, penguji
parametrik, penguji inspeksi optik otomatis dan penguji di dalam sirkuit; Album-album foto elektronik; Aluminium anode; Ampli
mixer; Amplifier Bass; Amplifier Guitar; Amplifier Keyboard; Amplifier dan penerima audio; Analisis fluoresensi sinar-X; Animasi
yang dapat diunduh; Anoda terbuat dari paduan logam untuk digunakan dalam melindungi terhadap korosi; Antarmuka
Pemrogaman Aplikasi (API) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa-jasa secara daring (online) untuk
membangun jaringan sosial, membangun aplikasi jejaring sosial, dan untuk memungkinakan para penggunanya menemukan,
mengunduh, mengunggah, mengakses dan mengelola data; Antarmuka pengguna untuk komputer kendaraan bermotor dan
perangkat elektronik terpasang, yaitu panel kontrol elektronik, monitor, layar sentuh, kontrol jarak jauh, stasiun dok, konektor,
sakelar, dan kontrol yang diaktifkan suara; Antena HDTV; Antena parabola; Anti gores; Aparat (alat pemadam kebakaran);
Aparat menghitung untuk mengajari aritmatika untuk anak-anak; Aparat penyimpanan gambar dengan cara digital; Aparatus
alarm; Aparatus audio kendaraan bermotor; Aparatus dan instrumen fotografi; Aparatus dan instrumen ilmu pengetahuan,
yaitu, perangkat keras komputer, periferal komputer, alat pemutar dan perekam audio, alat pemutar dan perekam media,
perangkat elektronik digital genggam, pengendali nirkabel, perangkat pengendali jarak jauh, perangkat informasi dalam suatu
sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara, perangkat asisten pribadi dalam suatu sistem lengkap yang dapat
dikendalikan oleh suara, alat pengontrol otomatisasi rumah, dan adaptor daya; Aparatus dan instrumen pemeriksaan
[pengawasan]; Aparatus dan instrumen, semua untuk memproses, menyimpan, memperoleh kembali, transmisi, menampilkan,
input, output, pengkompresan, pendekompresan, memodifikasi, menyiarkan dan mencetak data; Aparatus dan perangkat
memori periferal; Aparatus dan perlengkapan komunikasi nirkabel; Aparatus pendeteksi asap; Aparatus pengalih, pengendali,
pemonitor serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk jendela; Aparatus pengalih, pengendali, pemonitor serta pemeriksa
(supervisi) elektronik untuk kunci; Aparatus pengalih, pengendali, pemonitor serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk pintu;
Aparatus pengatur serta pengendali listrik untuk partisi; Aparatus pengatur serta pengendali listrik untuk pintu; Aparatus
pengatur serta pengendali listrik untuk pintu gerbang; Aparatus transaksi keuangan elektronik; Aparatus untuk berbagi jaringan
nirkabel atau kabel; Aparatus untuk pengujian dan pemrograman sirkuit terpadu; Aparatus yang dioperasikan secara elektrik
untuk menghasilkan uap insektisida; Aparatus, instalasi serta peranti pengendali keamanan; Aplikasi / Perangkat Lunak yang
dapat digunakan sebagai sarana edukasi, ibadah dan amal (charity) bagi warga Muslim; Aplikasi Informasi data kota; Aplikasi
atau Sistem informasi yang mengolah data tentang kesehatan di Rumah Sakit atau instansi kesehatan; Aplikasi digital
reimbursement; Aplikasi gawai yang berkaitan dengan penghubung pencari kerja (talent/service :soft skill & hard skill) dengan
penyedia kerja (Untuk semua jenis pekerjaan upah harian, mingguan, bulanan) Untuk Perorangan/ Perusahaan mengiklan kan
lowongan pekerjaan marketplace untuk UKM & Penyedia Jasa/service mengiklankan Jasa/Service mereka dalam produk
Kantor Online kepada Pencari Jasa, dan pencari jasa dapat request/order pekerjaan/project Media penyimpanan database
user seperti KTP,SIM, nama PT, SIUP, No Hp, Foto Profile, dan data lainnya untuk keperluan keamanan periklanan bagi
Perusahaan yang ingin beriklan di platform Werkzone Aplikasi Website & Aplikasi Mobile yang dapat melakukan transaksi
pembayaran iklan, Kantor Online, dan jasa/service/project yang sudah selesai dikerjakan, yang dapat diunduh; Aplikasi
intelligent operation platform (aplikasi platform operasi cerdas); Aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, dan perangkat serupa
lainnya; Aplikasi komputer yang dapat dipasang maupun diunduh melalui telepon selular, komputer, komputer berbentuk pipih
dan telepon selular berbentuk pipih (tablet); Aplikasi mesin kasir online (Program computer); Aplikasi mobile berupa video,
suara dan permainan termasuk alat untuk pendidikan bahasa; Aplikasi mobile yang dapat didownload untuk menciptakan,
mengedit, meng-upload, memposting, menunjukkan, menampilkan, berbagi, dan melihat media elektronik, klip audio, klip
video, dan teks melalui internet; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness); Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat permainan, program online, teks,
gambar, konten multimedia dan video di terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olahraga, hiburan, fashion, keuangan,
makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan
kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten
multimedia dan video terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik,
inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan
(wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk ruang obrolan electronic dan papan buletin; Aplikasi mobile yang
dapat diunduh untuk surat elektronik, pengiriman pesan elektronik, dan pengiriman data, gambar, dan dokumen, audio, video
dan multimedia lain secara elektronik; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk mengakses
dan melacak data kesehatan, mendapatkan informasi kesehatan dan kebugaran, menetapkan tujuan kesehatan dan
kebugaran, mengelola dan berpartisipasi dalam tantangan dan inisiatif kesehatan dan kebugaran, dan berpartisipasi dalam
pelatihan digital di bidang kesehatan dan kebugaran; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak
untuk digunakan dalam grup komunikasi, yaitu olah pesan cepat, media sosial, berbagi file, dan pencarian serta posting teks,
video, gambar, dan multimedia lainnya; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan
dalam komunikasi group, yaitu pengiriman pesan secara instan, media sosial, file sharing, dan mencari dan memposting teks
dan gambar; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk menulis pesan, berbagi video
gambar, konten multimedia; Aplikasi mobile yang dapat diunduh, untuk digunakan bermain suatu permainan didalam
komputer, tablet dan perangkat mobile.; Aplikasi pemantau/monitor harga emas secara real time; Aplikasi pengambil
keputusan dari pimpinan; Aplikasi perangkat lunak (telepon) bergerak (mobile) untuk entri (entry) teks dan karakter prediktif
dan korektif; Aplikasi perangkat lunak bergerak untuk layanan komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan.; Aplikasi perangkat lunak bergerak untuk layanan
komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas
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produk kemasan dan pengemasan; Aplikasi perangkat lunak computer yang dapat diunduh, yang dipasang di ponsel dan/atau
komputer, digunakan untuk memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen, dan lain-lain untuk
pengguna; Aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan otomatis; Aplikasi
perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan otomatis, kontrol secara mandiri,
navigasi, mengemudi dengan bantuan untuk kendaraan, dan mengemudi sendiri untuk kendaraan; Aplikasi perangkat lunak
digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat,
bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari
instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Aplikasi perangkat lunak jaringan sebagai program komputer yang dapat diunduh; Aplikasi perangkat lunak
khusus untuk penukaran emas dengan mata uang virtual; Aplikasi perangkat lunak komputer di bidang periklanan dan layanan
perdagangan elektronik; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk agen virtual digital, sistem prediktif, pembelajaran mesin,
otomatisasi proses kognitif, pengenalan pola, pengenalan karakter, aplikasi komputasi visual, virtualisasi pengetahuan,
robotik, drone, dan kendaraan tak berawak; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat pemurni air; Aplikasi perangkat
lunak komputer untuk alat pemurni udara; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk lemari es; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk mesin pencuci piring; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk monitor-monitor pribadi; Aplikasi perangkat
lunak komputer untuk oven-oven; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-oven microwave; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk peralatan rumah tangga; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk perangkat seluler, komputer pribadi, konsol,
dan tablet; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang penilaian, perbaikan,
layanan pemasangan dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/ atau kendaraan
tugas berat serta aksesoris dan suku cadang terkait; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk sistem pengolahan air limbah
untuk mengendalikan pompa, modul pemisahan, modul kontrol dan peralatan tambahan yang digunakan dalam operasi
minyak dan gas lepas pantai; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk televisi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat
penghisap debu; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pencuci pakaian; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk mesin-mesin pengelolaan pencucian pakaian; Aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi perangkat lunak secara lengkap (super app) untuk layanan komunikasi
elektronik, layanan penjualan barang, layanan penjualan jasa, layanan pengantaran barang, layanan kesehatan, layanan
keuangan dan layanan ketenagakerjaan; Aplikasi perangkat lunak terkait infomasi Liga Basket; Aplikasi perangkat lunak untuk
bermain game Liga Basket; Aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler; Aplikasi perangkat lunak
untuk layanan komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan
produk kemasan; Aplikasi perangkat lunak untuk layanan komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan solusi
ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan; Aplikasi perangkat lunak untuk melihat teks,
gambar, dan konten multimedia terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan,
musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan
kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi perangkat lunak untuk telepon bergerak; Aplikasi perangkat lunak untuk telepon
selular dan tablet untuk membantu tidur, memantau tidur, memantau lingkungan selama tidur; Aplikasi perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk komputer, ponsel, tablet, perangkat genggam, kendaraan, dan perangkat yang mendukung Internet of
Things (IoT); Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk melihat kartun elektronik dan komik elektronik; Aplikasi
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk telepon seluler; Aplikasi perangkat lunak yang khusus melakukan transaksi jual-beli
emas; Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pencarian dan perekrutan atlet/ pemain basket/ pelatih basket; Aplikasi
perangkat lunak yang memungkinkan penjual untuk mengirimkan kupon, potongan, diskon, voucher dan tawaran khusus
secara langsung ke perangkat telekomunikasi yang dapat dibawa milik nasabah melalui komunikasi RFID atau NFC tanpa
kontak; Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan penjual untuk menyebarkan poster pintar baik pada lokasi toko
penjualan eceran dan grosir sehingga pelanggan dapat langsung menempelkan perlengkapan telekomunikasi mereka yang
dapat dibawa lang sung di lokasi toko tersebut untuk mengakses kupon, potongan, diskon, voucher dan tawaran khusus yang
telah dikirimkan melalui komunikasi RFID atau NFC tanpa kontak; Aplikasi perangkat lunak yang menampilkan manajemen
Kekayaan Intelektual; Aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan
perbankan elektronik, mobile dan online; Aplikasi peranti lunak yang dapat diunduh (downloadable) untuk perangkat seluler
atau komputer yang menyediakan informasi yang dapat disesuaikan tentang fungsi dan fitur kendaraan bermotor dan
memberikan pengguna kemampuan untuk mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan
membuka pintu kendaraan, memulai atau mematikan kendaraan, mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor
dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai, terhubung ke
penasihat di call center, mencari dealer kendaraan bermotor dan jadwal perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, dan
permintaan bantuan di tepi jalan [sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi peranti lunak yang digunakan untuk menyediakan
lokasi geografis kendaraan tertentu [sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi pesan telepon; Aplikasi piranti lunak yang dapat
diunduh dengan fitur yang menampilan database resep untuk peralatan mobile; Aplikasi ponsel; Aplikasi ponsel pintar yang
dapat diunduh (perangkat lunak) untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh
(perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh
(perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait kompetisi Liga Basket; Aplikasi program
komputer untuk manajemen usaha peternakan; Aplikasi program untuk melacak operasi mesin pertanian; Aplikasi seluler
yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan layanan toko ritel; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
memutar video secara offline dengan pemutar bawaan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menelusuri video dengan
browser bawaan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengelola unduhan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
mengunduh semua item format; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh video besar dalam kartu memori
dengan kecepatan tinggi; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh video dari situs web; Aplikasi seluler yang
dapat diunduh untuk mengunduh video dilatar belakang, dalam sekumpulan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
mengunduh, menjeda dan melanjutkan mengunduh video; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan akses ke
informasi perawatan kesehatan dan profesional perawatan kesehatan, dan untuk memungkinkan pemeriksaan dan konsultasi
jarak jauh dengan dokter dan profesional perawatan kesehatan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyimpan file
yang diunduh dalam folder yang dilindungi kata sandi; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk merencanakan perjalanan,
menerima informasi perjalanan, cuaca, medis, keselamatan, kesehatan, dan keamanan, menerima peringatan keamanan, dan
alat konverter mata uang; Aplikasi seluler yang dapat diunduh yang digunakan untuk pengiriman dan distribusi konten hiburan
audio, video dan multimedia termasuk teks, data, gambar, audio, video dan file audiovisual.; Aplikasi sistem informasi untuk
mengatur, mengawasi dan mengendalikan serta melakukan transaksi BBM; Aplikasi telepon genggam untuk kebutuhan
transaksi perbankan; Aplikasi telepon genggam yang diperuntukkan bagi broker/pialang asuransi untuk memberikan
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penawaran asuransi, pengikatan polis asuransi dan menghasilkan dokumen polis asuransi; Aplikasi telepon seluler (perangkat
lunak); Aplikasi telepon yang dapat diunduh; Aplikasi transaksi emas secara real time; Aplikasi untuk memantau
perkembangan data informasi dengan laporan-laporan berbentuk tabel maupun grafik; Aplikasi yang mobil dan perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk pemrosesan, pemeriksaan kembali dan penyuntingan data dari jam tangan pintar dan alat
yang mobil yang menampilkan sistem pemosisian global, kompas, barometer, altimeter, pedometer, meter detak jantung,
accelerometer dan termometer; Aplikasi, podcast, aparatus belajar dan menerjemahkan bahasa, perangkat lunak belajar
bahasa, perangkat lunak AI dan mesin belajar untuk pendidikan bahasa; Aplikasi-aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
pendidikan bisnis dan jaringan bisnis; Audio crossover; Audio video visual; BATERAI JAM TANGAN; BIOS (sistem input
output dasar) yang dapat diunduh bios program komputer; Bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata
pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar
matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan pengikat pendukung; Bagian-bagian untuk kacamata; Bahan untuk
listrik utama [kawat, kabel]; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk disk yang sudah terekam untuk mengajari bahasa; Bahanbahan pendidikan dalam bentuk pita yang sudah terekam untuk mengajari bahasa; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk
program komputer untuk mengajari bahasa; Baju Alat Pelindung Diri; Baju balap mobil tahan api untuk tujuan keamanan;
Baliho LED; Baliho neon box; Bank Daya (Pengisi daya Baterai); Bank data; Batang leveling; Batang tubuh untuk mikroskop
(tabung lensa), bukan untuk keperluan medis; Baterai; Baterai dan sel baterai; Baterai laut; Baterai listrik untuk peralatan
pernapasan; Baterai listrik untuk peralatan pernapasan untuk pasien dengan pelembab gas pernapasan terintegrasi; Baterai
lithium polimer (Li-Po); Baterai penyimpanan timbal-asam untuk kendaraan listrik; Baterai ponsel (baterai isi ulang); Baterai
tambahan untuk smartphone; Baterai untuk alat berat; Baterai untuk alat elektronik; Baterai untuk alat penguap; Baterai untuk
drone; Baterai untuk kendaraan udara; Baterai untuk pakaian yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk penyedot debu;
Baterai untuk peralatan konstruksi; Baterai untuk peralatan olahraga; Baterai untuk peralatan pernapasan; Baterai untuk
peralatan pernapasan untuk pasien dengan pelembab gas pernapasan terintegrasi; Baterai untuk rompi yang dipanaskan
dengan listrik; Baterai untuk sarung tangan yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk senter; Baterai untuk sepatu bot
yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk sepeda listrik; Baterai untuk telepon genggam; Baterai untuk telepon tanpa
kabel; Baterai untuk traktor beroda; Baterai untuk truk; Baterai, listrik, untuk kendaraan; Baterai, listrik, untuk telepon seluler,
telepon pintar dan tablet komputer;; Beacon perangkat nirkabel energi rendah; Bel pintu listrik; Bingkai kacamata; Bingkai
pendukung busbar; Bingkai untuk kacamata; Bingkai, tali, rantai, kotak dan sarung untuk kacamata hitam; Bingkai-bingkai
gambar digital untuk menampilkan gambar-gambar, klip-klip video dan musik digital; Booster antena; Braket untuk ponsel;
Braket untuk proyektor; Breket televisi; CD; CD dan DVD yang menampilkan suara dan video di bidang musik; CD digital; CD
yang direkam sebelumnya; CD yang menampilkan musik; CD yang menampilkan musik dan pertunjukan musik; CD, CD-ROM,
DVD dan media lain untuk merekam atau menyimpan perangkat lunak; CD, DVD, CD-ROM, yang telah direkam sebelumnya,
dengan menampilkan kartun animasi dan komik animasi; CD, DVD, dan media perekaman digital lainnya; CD, DVD, rekaman
vinil, dan kaset audio pra-rekaman yang menampilkan musik; CD-Is [compact disc interactive]; CD-Is yang sudah direkam
sebelumnya [compact disc interactive]; CD-ROM kosong untuk merekam suara atau video; CD-ROM yang berisi direktori
telepon elektronik; CD-ROM yang direkam dengan program kinerja otomatis untuk alat musik elektronik; CD-ROM yang
direkam sebelumnya; CD-ROMs; CDRW (Compact disc - rewritable); CINCIN TERA; Cakram audio/video dan pita audio/video
yang direkam dengan musik, film, animasi, drama, olahraga; Cakram cermin pemantul untuk dipakai guna mencegah
terjadinya kecelakaan lalu lintas; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM,
DVD-RAM yang disandikan untuk penggunaan di bidang animasi; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik,
kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk penggunaan di bidang gambar; Cakram magnetik, pita
magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk penggunaan di bidang
musik; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang
disandikan untuk program perangkat lunak komputer; Cakram optic yang telah direkam sebelumnya (audio, video); Cakram
optik untuk musik yang telah direkam sebelumnya; Cakram padat video (VCD); Cakram video kompak dengan gambar
bergerak yang direkam/video compact discs dengan gambar bergerak yang direkam; Cakram yang memuat program
komputer; Cantelan Kamera; Capacitor discharge ignition (CDI); Card reader untuk kartu magnetik; Casing (wadah) dari kulit
untuk komputer tablet; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon genggam; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon pintar;
Casing komputer; Catatan LP; Catu daya AC / DC; Catu daya input DC; Catu daya penstabil tegangan; Catu daya tegangan
rendah; Catu daya yang portable (baterai isi ulang); Cawan petri untuk penggunaan laboratorium; Cermin reflektif untuk
mencegah kecelakaan; Chat dan email application ( software); Chip DNA; Chip elektronik untuk pembuatan sirkuit terpadu;
Chip komputer di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Chip prosesor semikonduktor;
Chips/ kepingan komputer dengan piranti lunak yang ditanamkan untuk mengalihkan aplikasi; Cincin adaptor untuk
melekatkan benda ke kamera; Cincin pegangan pada telepon pintar; Computer programs for communication devices; Control
Panel Mesin Kompresor dan Vakum; DTG printer; DVD; DVD (Digital Versatile Discs); DVD dan disk kompak yang telah
direkam terlebih dahulu menampilkan informasi dalam bidang permainan komputer; DVD dan media perekaman digital
lainnya; DVD dan media pra-rekaman digital yang menampilkan konten hiburan; DVD interaktif; DVD kebugaran yang direkam
sebelumnya; DVD konten musik yang telah direkam sebelumnya; DVD kosong; DVD latihan yang direkam sebelumnya; DVD
pra-rekam yang berisi serial televisi; DVD yang direkam sebelumnya; DVD yang direkam sebelumnya menampilkan musik;
DVD yang menampilkan musik dan pertunjukan musik; Database elektronik menampilkan jalan raya, geografis, peta, informasi
jalur transit publik, informasi lintasan transit publik, informasi rute transit publik, jadwal waktu dan daftar perjalanan transit
publik dan informasi transit publik lainnya yang direkam di media komputer; Dekoder kode batang; Die prosesor kemasan dan
casing; Dinding sentuh digital; Diseq swith (Digital Satellite Equipment Control) yaitu alat kontrol peralatan Satelit Digital; Disk
audio, pita dan piringan hitam yang telah terekam sebelumnya berupa musik dan hiburan; Disk drive eksternal pada komputer;
Disk komputer; Disk perekaman video; Disk rekaman, yaitu, disk audio dan video yang menampilkan rekaman suara musikal;
Disk yang telah direkam sebelumnya, yaitu video digital disk, disk serbaguna digital, DVD, dan disk digital definisi tinggi yang
menampilkan program televisi fiksi ilmiah dan drama; Display listrik; Dokumen elektronik, direkam; Dompet elektronik yang
dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran; Dompet elektronik yang dapat diunduh; Drive CD untuk komputer;
Drive CD-ROM; Drive DVD; Drive memori flash USB (universal serial bus); Driver komputer; Drone; Dudukan alarm dan video
kamera; Dudukan braket untuk kamera; Dudukan kacamata; Dudukan mikroskop operasi/bedah, bukan untuk keperluan
medis; Dudukan untuk peralatan fotografi; Earphone nirkabel; Elektro fusion fitting; Elektronik handy talkie; Encoders; File dan
rekaman audio digital, video, dan multimedia yang dapat diunduh menampilkan musik, televisi, film, buku, berita, konser, radio,
olahraga, permainan, acara budaya, serta program hiburan dan pendidikan terkait; File digital yang dapat diunduh; File
gambar/imej yang dapat diunduh yang berisi karya seni, teks/pesan, audio, video, permainan dan tautan Web Internet yang
berhubungan dengan kegiatan-kegiatan olahraga dan budaya; File suara yang dapat diunduh atau direkam yang
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mereproduksi kebisingan latar belakang; Film dan gambar animasi yang dapat diunduh; Film dan video yang dapat diunduh
dari internet, film (movies) yang dapat diunduh dari internet; Film kartun animasi; Film sinar-X, terbuka; Film sinematografi
terbuka; Film slide terbuka; Film yang dapat diunduh; Film yang mengandung bahan-bahan pendidikan yang terekam; Filmfilm bioskop yang diexpose; Filter pernapasan wajah selain untuk pernapasan buatan; Filter untuk peralatan fotografi; Fiting
listrik; Fitur komponen dari sistem pengujian, sinyal, diagnostik dan pengukuran elektronik serta peralatan yang digunakan
dalam pembangkit sinyal, penganalisis sinyal, pembangkit gelombang berubah-ubah, pembangkit pulsa dan satu-kotak
penguji, yaitu penganalisis jaringan dan penguji jaringan area lokal nirkabel (WLAN) dan telepon selular, komponen elektronik
dalam bentuk perangkat lunak dan perangkat keras, yaitu pengolah (prosesor) sinyal digital dan algoritme pengontrolnya,
dijual sebagai komponen terpadu dari pembangkit gelombang, untuk meningkatkan keakuratan sinyal dan lebar sinyal;
Flasher; Flasher Relay; Flyback tv (FBT); Foto-foto X-ray, selain untuk keperluan medis; GPS navigasi dan petunjuk,
pelacakan lokasi GPS, GPS tampilan peta dan perangkat kalkulasi rute, video perekam, dan perangkat jaringan komunikasi
nirkabel untuk transmisi data atau gambar untuk kendaraan; Gambar untuk kupon yang dapat diunduh; Gambar, video, arsip,
dokumen dan imej yang diunduh dari internet; Gelang lengan khusus diadaptasi untuk perangkat elektronik pribadi, yaitu,
untuk smartphones; Gelang untuk pemutar media elektronik portabel; Gelang yang mempunyai koneksi; Gelang-gelang yang
mengkomunikasikan data ke personal digital assistant, telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet dan komputerkomputer pribadi melalui situs internet dan jaringan-jaringan komunikasi komputer dan elektronik lainnya; Gepyok karet
pemadam api; Gerbang Internet of Things [IoT]; Gerbang jaringan nirkabel dan kabel; Gigabit interface converter (GBIC)
modul; Gigabit router; Harnes kawat kelistrikan untuk mobil; Headphone dan sumbat telinga (ear buds); Headphone nirkabel;
Headset amplifier dengan fitur audio link ke smartphones; Headset komunikasi; Headset telepon dan komputer;
Headsets untuk telepon genggam; Helm khusus latihan olahraga kriket; Helm olahraga; Hiasan pelindung saklar listrik; Hub
USB; Hydrosubmote (3000M water deliver/fire) yaitu suatu alat pemadam jarak jauh, kira-kira 3000M; Hygrosta; I-Ring untuk
ponsel genggam; Instalasi alarm yang menyediakan pengintai dengan notifikasi otomatis melalui sinyal dari berbagai sensor;
Instrumen dan komponen komunikasi elektronik dan optik, yaitu penguji tautan (link) komunikasi untuk pengujian
tautan (link) komunikasi dan peralatan pengujian integritas saluran telekomunikasi; Instrumen elektronik
dalam bentuk pembangkit sinyal,yaitu pembangkit sinyal analog dan vektor, pembangkit gelombang, pembangkit fungsi
dalambentuk perangkat elektronik yang digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis sinyal gelombang berulang dengan
berbagai frekuensi, pembangkit pulsa dan data, pembangkit gelombang berubah-ubah, pembangkit suara
dalam bentuk perangkat elektronik yang menghasilkan sinyal acak, dan perangkat pembangkitan sinyal yang
mensintesis sinyal elektronik, dan modul sinkronisasi untuk berbagai jenis pembangkit sinyal; Instrumen komunikasi elektronik
dan optik, yaitu penguji gelombang cahaya dan multimeter gelombang cahaya; Instrumen komunikasi optik; Instrumen
pendidikan matematika untuk sekolah dasar; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik dalam bentuk penguji, yaitu
kabel, antena, tegangan (voltage), arus listrik (amperage), saluran telepon dan penguji kontinuitas; Instrumen pengujian dan
pengukuran elektronik, yaitu kabel genggam dan penguji antena dengan penganalisis spektrum opsional,
penganalisis jaringan dan meter daya; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik, yaitu voltmeter dan unit pengukur
sumber; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik dalam bentuk penganalisis, yaitu spektrum, vektor, sinyal,
jaringan, daya dan sumber daya, protokol, frekuensi radio, gelombang mikro, logik, domain modulasi, komponen optik,
komponen gelombang cahaya, modulasi optik, jarak waktu, polarisasi serta penganalisis kerugian dan dispersi fotonik;
Instrumen-instrumen sel fotovoltaik untuk mengubah panas matahari menjadi listrik; Instrumentasi dan alat ukur, yaitu digitizer;
Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik, yaitu osiloskop dan bagian-bagiannya; Interfon; Inverator; Inverter; Inverter
AC / DC; Inverter DC / AC; Inverter untuk catu daya; Inverter yang digunakan pada pembangkit tenaga surya; Jack
penghubung antara satu alat ke alat lainnya; Jam pasir; Jam pasir [alat pengukur waktu]; Jam tangan dengan fungsi sebagai
alat komunikasi bergerak; Jam tangan pintar (pengolahan data); Jam tangan pintar yang digunakan pada pergelangan tangan
yang memiliki tampilan sebagai telepon, perangkat lunak dan layar yang menampilkan, mengirimkan dan menerima
teks/pesan, email-email, data dan informasi; Jam tangan pintar yang mempunyai fungsi radio pengawasan; Jam-jam tangan
dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal elektronik seperti telepon-telepon pintar,
komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; Jam-jam tangan yang dilengkapi kamera dan alat pemutar MP3, dan
yang mengkomunikasikan data ke telepon-telepon pintar dan PDAs; Jasa valuasi keuangan; Jendela mobil depan dan
belakang; KISI KISI AKI (ACCU); KONTAK KONTAK LISTRIK; KONTRAKTOR; KOTAK MCB; KWH METER; Kabel Antena;
Kabel Arde; Kabel Busi; Kabel Generator; Kabel HDMI; Kabel HDTV; Kabel High definition interface (HDMI); Kabel Listrik
Tahan Api; Kabel Listrik Tegangan Menengah; Kabel Listrik Tegangan Tinggi; Kabel Listrik Tegangan rendah; Kabel Listrik
Untuk Pertambangan; Kabel Pengendali; Kabel USB; Kabel USB untuk ponsel; Kabel USB untuk ponsel selular; Kabel audio;
Kabel audio penghubung jarak panjang; Kabel cdi; Kabel daya untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; Kabel daya untuk untuk rokok elektronik; Kabel ekstensi speaker; Kabel las listrik; Kabel listrik; Kabel listrik dan
elektronik untuk peralatan komunikasi audio dan video, dan manual instruksi yang dapat diunduh untuk peralatan komunikasi
audio dan video; Kabel listrik, harnessing, pengukur dan sakelar; Kabel pengisi daya listrik; Kabel serat optik; Kabel-kabel
elektrik datar yang lentur; Kabinet Pelindung Biologis; Kaca mata pintar (pengolahan data); Kacamata 3D; Kacamata
Perlindungan; Kacamata anti silau; Kacamata dengan resep; Kacamata pelindung; Kacamata renang; Kacamata tiga dimensi
sebagai pesawat penerima siaran televisi; Kacamata untuk pengendara motor; Kamera 35mm; Kamera CCTV; Kamera
bongkar pasang; Kamera cetak digital; Kamera dengan perangkat lunak penditeksi; Kamera digital (SLR); Kamera digital
kompak; Kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; Kamera pada dasbor; Kamera panoramic;
Kamera untuk berbagai kegunaan; Kamera untuk mendapatkan hasil foto dan video yang lonjong dan imersif; Kamera untuk
menghasilkan gambar pandangan 180, 360 derajat dan sangat lebar; Kamera video untuk memonitor interior dan eksterior
tempat tinggal dan bangunan komersial, dan pengontrol nirkabel untuk perangkat pemantauan, kontrol, dan otomatisasi jarak
jauh; Kamera yang berisi sensor gambar linier; Kamera-kamera komputer pribadi; Kamera-kamera pemantau jaringan untuk
pengawasan; Kamera-kamera untuk konferensi melalui video; Kantong kacamata; Kartu PC; Kartu SIM; Kartu SIM (Subscriber
Identification Module) untuk perangkat berkemampuan internet of things (IOT); Kartu USB; Kartu chip elektronik yang
dikodekan berisi pemrograman yang digunakan untuk sekuensing DNA; Kartu debet (bermagnetik); Kartu dengan sirkuit
terintegrasi di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Kartu elektronik dan identifikasi
magnetik yang digunakan untuk layanan pembayaran; Kartu hadiah yang berkode magnetik; Kartu identifikasi yang dikodekan
secara magnetis; Kartu identitas biometrik; Kartu identitas magnetik; Kartu identitas, magnetik; Kartu kredit; Kartu kredit dan
kartu debit yang dikodekan; Kartu kredit dikodekan tidak mengandung magnet; Kartu kredit, kartu debit, kartu tunai, kartu kunci
dan kartu telepon prabayar yang dikodekan secara magnetis; Kartu loyalti yang berkode magnetik; Kartu magnetik atau
bersandi; Kartu magnetik berkode; Kartu memori Digital [SD] aman; Kartu pembayaran; Kartu pembayaran magnetik; Kartu
penyimpanan; Kartu perbankan, dikodekan atau magnetik; Kartu pintar [kartu sirkuit terpadu]; Kartu pintar/mutakhir (kartu
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sirkuit terpadu); Kartu port USB; Kartu pra-pembayaran yang dikodekan secara magnetis; Kartu susunan video grafis; Kartu
telepon; Kartu yang disandikan, yaitu kartu kredit, kartu debit, kartu loyalitas, kartu tagihan, kartu tunai; Kartu, disk, kaset,
kabel, catatan, microchip dan sirkuit elektronik, semua untuk mencatat dan transmisi data; Kartu-kartu chip elektronik bersandi
untuk meningkatkan kualitas gambar televisi; Kartun animasi yang direkam pada DVD, CD dan file video yang dapat diunduh
dan sebagai bagian dari perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; Kartu berkode magnetik yang diprogram khusus
berhadiah (reward) untuk para pelanggan setia; Kas register, perangkat untuk menghitung; Kaset audio menampilkan suara
menenangkan hidup; Kaset audio yang menampilkan hiburan musik dan musik; Kaset yang direkam (bukan untuk musik);
Kasing DVD; Kasing ponsel; Kasing telepon selular; Katup penguat suara; Katup, Instrumentasi dan Sistem Pemantauan
Korosi; Kawat dan kabel untuk pengisi listrik kamera; Kawat-kawat dan kabel-kabel listrik; Kawat-kawat yang disekat; Kbel
Listrik Instrumen; Kemasan baterai ukuran besar; Kendali jarak jauh untuk peralatan komunikasi audio dan video; Kesing
untuk membawa computer; Keyboard komputer, perlengkapan joystik komputer, bantalan mouse, mouse komputer, stylus
komputer, stylus kapasitif untuk perangkat layar sentuh, kotak CD, kotak pembawa komputer, sarung pelindung untuk laptop
dan komputer tablet, sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer, semua yang berkaitan dengan bola basket; Kit
pengembangan perangkat lunak komputer untuk visi komputer, pembelajaran mesin, pembelajaran mendalam, kecerdasan
buatan, pemrosesan bahasa alami, algoritme pembelajaran, dan analisis data; Kit/perangkat untuk pengembangan peranti
lunak computer (SDK) terdiri dari alat pengembangan peranti lunak dan peranti lunak untuk digunakan sebagai pemrograman
aplikasi antarmuka (API) untuk membuat peranti lunak dan aplikasi yang berkaitan dengan pencegahan-pencurian dan sistem
keamanan, dan sistem pengawasan rumah dan bisnis; Kit/perangkat untuk pengembangan peranti lunak computer
(SDK) terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak dan peranti lunak untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi
antarmuka (API) untuk membuat peranti lunak dan aplikasi yang terkait dengan perangkat elektronik konsumen yang
terhubung ke internet; Kit/perangkat untuk pengembangan peranti lunak komputer (SDK) yang terdiri dari peranti lunak
komputer untuk pengembangan, penggunaan, dan interoperabilitas pemrograman aplikasi antarmuka (API )yang digunakan
oleh perangkat elektronik, sistem, dan pertukaran yang bertukar data melalui jaringan komunikasi dan internet dan yang
terhubung dengan penyimpanan data dan layanan pertukaran data berbasis cloud.; Kit/perangkat untuk pengembangan piranti
lunak (SDK); Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak computer (SDK); Kit/perangkat untuk pengembangan piranti
lunak yang dapat diunduh (SDK); Klip audio, klip video dan spot promosi dalam CD, pita video dan DVD pra-rekam;
Komplotan XY; Komponen dan kelengkapan listrik untuk kendaraan darat, mesin, dan peralatan, yaitu, amplifier untuk
komunikasi nirkabel, antena, dan baterai; Komponen-komponen elektronik, perangkat, dan sistem untuk komunikasi nirkabel
antar perangkat, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan
komunikasi lainnya; Komponen-komponen elektronik, perangkat, dan sistem yang memungkinkan komunikasi nirkabel, yaitu,
untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya yang
memanfaatkan teknologi pita lebar ultra di dalamnya, yaitu, telepon selular pita lebar ultra, radar pita lebar ultra dan sistem
penentuan posisi pita lebar ultra; Komputer; Komputer dan perangkat lunak bergerak dan aplikasi yang memberikan nasehat,
layanan, informasi kepada penggunanya terkait kosmetik dan memungkinkan pengguna untuk mencoba kosmetik secara
virtual; Komputer dan perangkat periferal komputer; Komputer dan sistem operasi komputer untuk mengemudi secara mandiri,
bantuan pengemudi, kendaraan yang terhubung, perangkat antena tak berawak, dan drone; Komputer genggam; Komputer
layar sentuh; Komputer navigasi mobil; Komputer tablet digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku
toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam,
instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat
pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Komputer terpasang untuk mobil; Komputer untuk
pemrosesan dokumen; Komputer-komputer papan tulis elektronik interaktif; Komunikasi optik; Konektor ponsel untuk
kendaraan; Konektor, terminal, dan kontrol elektronik; Kontaktor daya; Konten audio, video, dan multimedia yang direkam
sebelumnya; Konten media digital yang dapat diunduh menjadi video rumahan; Konten terekam; Kontrol pengering; Konverter
DC / AC; Konverter DC / DC; Konverter arus (listrik) pada energi matahari; Konverter fotoelektrik; Konverter mata uang
genggam elektronik multibahasa; Konverter mata uang ukuran saku elektronik multibahasa; Kotak Konverter; Kotak juke
musikal; Kotak kaca mata dan kaca mata pelindung matahari; Kotak listrik; Kotak meteran air; Kotak set-top (penerima sinyal
digital); Kotak speaker; Kotak untuk pengeras suara; Kotak untuk telepon seluler; Kotak untuk terminasi optik; Kotak yang
dilengkapi dengan peralatan pembedahan (mikroskopi), bukan untuk keperluan medis; Kotak, tali dan rantai kacamata; Kunci
akses yang dikontrol secara elektronik; Kunci transponder; Kunci web USB; Kunci web USB untuk meluncurkan URL situs web
yang diprogram sebelumnya secara otomatis; Kupon elektronik; LAMPU BLITZ; LAMPU PEMOTRETAN (FOTOGRAFI); LCD
multifungsi penganalisis kualitas jaringan daya; LCD untuk peralatan telekomunikasi dan elektronik; LED display dengan layar
sentuh; LED videotron; Laci uang bagian dari mesin kasir (cash drawer); Lampu Mercusuar; Lapisan film pelindung dalam
bentuk kristal cair untuk telepon pintar; Lapisan film pelindung yang diadaptasikan untuk layar kamera; Laporan elektronik
yang dapat diunduh di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Laporan elektronik yang
dapat diunduh di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic,
diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu kedokteran, laboratorium obat-obatan, obatobatan untuk ilmu kedokteran hewan, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, hasil-hasil pharmasi, penelitian
laboratorium, penelitian ilmu pengetahuan, penelitian ilmu kedokteran, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi dan metagenomik,
bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, pengujian genetika dan genetika; Laser bukan untuk penggunaan medis,
mikroskop; Layar LED; Layar LED untuk laptop; Layar LED yang menampilkan teks yang berjalan (running text) dan video;
Layar OLED; Layar Proyeksi Gantung; Layar QLED; Layar atau alat tambahan yang menghadap ke pelanggan; Layar dengan
motor elektrik; Layar dengan penopang tiga kaki; Layar elektronik; Layar sentuh; Layar tampilan komputer; Layar tampilan
visual dalam bentuk komputer, monitor komputer dan televisi; Lensa; Lensa untuk memperbaiki penglihatan [optik]; METERAN
ROLL; MISTAR TUKANG KAYU; MULTI TESTER LISTRIK; Masker pelindung untuk pengendara; Masker pelindung wajah
(topeng); Materi digital, yaitu, arsip audio, arsip video dan arsip grafik pra-rekam untuk digunakan pada perangkat nirkabel;
Materi pendidikan dan pengajaran bahasa yang dapat diunduh tersedia melalui Internet, telepon seluler, jaringan komputer
global atau perangkat nirkabel; Media digital, yaitu file audio dan video yang dapat diunduh yang menampilkan program
televisi fiksi ilmiah dan drama; Media digital, yaitu klip video yang sudah direkam sebelumnya yang dapat diunduh, klip audio
yang sudah direkam sebelumnya, teks dan gambar yang disimpan dalam komputer pribadi elektronik dan perangkat genggam
nirkabel, semuanya menampilkan subjek kepentingan umum; Media digital, yaitu, DVD yang direkam sebelumnya, rekaman
audio dan video yang dapat diunduh, dan CD yang menampilkan dan mempromosikan musik dan hiburan musik; Media
elektronik bukan musik yang direkam sebelumnya (selain perangkat lunak komputer); Media elektronik yang menampilkan
program permainan komputer; Media penyimpanan permanen (non-volatile) (termasuk CD, DVD, kaset dan kaset video dan
perangkat lain) untuk merekam data, suara, gambar, teks atau informasi lainnya; Media perekaman dan penyimpanan digital
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atau analog kosong; Meja kerja steris untuk Penanaman; Mekanisme kontrol untuk mesin, engine, atau motor; Mengatur dan
mengelola promosi pemasaran untuk orang lain; Mesin Alarm untuk menjaga rumah dari kemalingan; Mesin cetak dokumen
yang digunakan dengan komputer; Mesin dan instrumen pengukur atau uji coba yang digunakan untuk mengukur ukuran
konsentrasi dan kualitas ozone; Mesin dan instrumen pengukur atau uji coba yang digunakan untuk mengukur ukuran partikel
dan cairan; Mesin dan instrument optik; Mesin dan instrument pengukuran atau pengujian; Mesin dan peralatan radio suar;
Mesin fotokopi; Mesin hitung dan peralatan pemrosesan data; Mesin hitung, peralatan pemrosesan data dan komputer; Mesin
inspeksi sidik jari yang digunakan untuk memeriksa sidik jari secara fisik; Mesin kiosk; Mesin navigasi LORAN; Mesin
pelurusan roda kendaraan 3 dimensi (3D Wheel Alignment); Mesin pembayaran; Mesin pembelajaran; Mesin pemutaran dan
perekam suara dan video; Mesin pengeditan untuk sinematografi; Mesin pengenal mata uang; Mesin penghitung elektronik,
perlengkapan pengolah data elektronik, peralatan pemroresan data elektronik, komputer; Mesin untuk transaksi bank; Mesin
yang dioperasikan dengan listrik untuk mengeluarkan uang, kupon-kupon, tiket-tiket, voucher-voucher, coin-coin dan untuk
menerima deposit dan uang tunai dan perangkat lunak komputer untuk pengoperasian mesin tersebut; Meter peningkat suara;
Meter refleksi penentu waktu optikal; Meteran energi digital; Meteran yang terpasang pada kendaraan; Mikroarray DNA untuk
penggunaan laboratorium; Mikroprosesor; Mikroprosesor di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika
asam nukleat; Mikroprosesor digital dan optikal; Mistar bujur sangkar untuk mengukur; Mistar geser; Mistar/meteran [alat
ukur]; Mobile game software; Model tiga dimensi untuk tujuan pendidikan (aparat pendidikan); Modul-modul daya; Modulmodul untuk pembangkit daya fotovoltaik; Monitor liquid crystal display [LCD] komputer; Monitor televisi; Monitor, layar
tampilan, display yang dipasang di kepala, dan headset untuk digunakan dengan komputer, smartphone, perangkat elektronik
bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, dan pemutar dan
perekam audio dan video; Monitor-monitor jaringan dalam bentuk server perangkat keras pada akses jaringan; Monitormonitor komputer untuk konferensi melalui video; Monitor-monitor untuk komputer; Monitor-monitor yang menampilkan
informasi komersial; Monopod digunakan untuk mengambil foto yang diletakkan pada smartphone atau kamera yang berada di
luar jangkauan normal tangan; Mouse (Alat pengolah data); Mouse komputer; Multimeter digital; Musik yang dapat diunduh;
Nada dering yang dapat diunduh untuk telepon selular, telepon pintar, asisten digital pribadi (PDA); Nada dering, grafik, dan
musik yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; Notepads elektronik (ENote); ODP
(Optical Distribution Panel) berfungsi sebagai tempat pengaman sambungan kabel optic sekaligus pemisah kabel; OTG (Alat
untuk menggunakan usb atau flashdisk pada handphone); Organizer data pribadi elektronik genggam; Organizer pribadi
elektronik; Otomatisasi dan kontrol perangkat lunak dan sistem otomatisasi untuk pengoperasian yang memanfaatkan sistem
pendingin berbasis air/fluida dan menganalisis data kinerja operasional berbasis sistem dan data lingkungan untuk
menyesuaikan laju aliran, tekanan dan suhu air/fluida dalam sistem untuk kinerja yang optimal; Outlet daya listrik; PC tablet;
PENGUKUR ASAM UNTUK BATERAI; PENGUKUR KEKENTALAN; Pakaian kontrol kebakaran dan pakaian perlindungan
terhadap api untuk industri balap olahraga motor, yaitu—kemeja dan celana dalam, celana panjang, kemeja, jaket, jas, kaus
kaki, sepatu, sepatu bot, helm pengaman, kacamata, topi dan topi; Pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi,
listrik statistik dan api, termasuk untuk perlindungan terhadap panas; Panel Filter Harmonisasi Arus Listrik; Panel Kapasitor
Bank; Panel Miniature Circuit Breaker; Panel RCD; Panel interaktif; Panel komposit aluminum untuk aliran listrik; Panel layar
QLED; Panel pengontrol (listrik); Panel tampilan LED; Panel tampilan elektronik; Papan ketik, alat pengendali kursor komputer
dan alas alat pengendali kursor komputer, stylus (pena elektronik yang digunakan pada permukaan layar), peralatan dan
media penyimpanan data; Papan ketik, mouse, alas mouse, printer, drive disk, dan hard drive; Papan kontrol elektronik; Papan
pemberitahuan elektronik; Papan sirkuit audio-video; Papan sirkuit yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak
komputer yang digunakan untuk mengoperasikan kamera; Papan tampilan informasi digital; Papan tulis elektronik; Papan tulis
interaktif digital; Partikulat mikro, tag yang bersandi yang terbuat dari plastik logam atau silikat untuk digunakan dalam bidang
perlabelan pasif, penelusuran atau pelacakan orang, hewan, kendaraan, atau barang; Pasokan daya listrik untuk telepon
pintar; Pegangan untuk diadaptasikan pada telepon genggam; Pelampung Tangki Bensin; Pelampung untuk kamera;
Pelindung dan penyangga untuk pemutar musik portabel; Pelindung dan penyangga untuk pemutar musik portabel, tablet
elektronik dan perangkat PDA; Pelindung kamera khusus yang berbentuk selongsong untuk kamera; Pelindung kamera
terhadap angin yang terbuat dari busa; Pelindung layar anti cahaya/sinar biru; Pelindung layar anti silau; Pelindung permukaan
jam tangan; Pelindung tutup kepala; Peluit isyarat; Pemadam api beroda (troiley units); Pemadam api semi permanen (skil
unit); Pemancar FM; Pemancar Global Positioning System [GPS]; Pemancar dan penerima nirkabel; Pemancar dan penerima
suara dan data; Pemancar telekomunikasi; Pembaca digital; Pembaca kartu USB; Pembaca sidik jari biometrik; Pembakar CD;
Pembakar DVD; Pembawa data magnetik pra-rekam yang menampilkan informasi di bidang layanan perbankan dan finansial;
Pembawa data untuk komputer yang memiliki perangkat lunak yang terekam didalamnya; Pembawa suara; Pemegang
kamera; Pemindai 3D; Pemroses data bioinformatika sequencing (ngs) generasi berikutnya; Pemutar / perekam MP3 dan
perangkat lunak yang terkait dengannya; Pemutar DVD; Pemutar DVD (digital versatile disc); Pemutar MP3; Pemutar dan
perekam CD (compact disc); Pemutar dan perekam DVD; Pemutus Sirkuit Udara; Pena untuk layar sentuh; Penahan pintu
elektrik; Penangkal petir; Pencahayaan dengan penggunaan komputer dan kamera video; Pencatat jarak tempuh untuk
kendaraan; Pencatat waktu untuk operasi bedah; Penerima Global Positioning System [GPS]; Penerima dan monitor televisi;
Penerima dan pemancar radio; Penerima data; Penerima radio; Penerima satelite digital; Penerima sinyal video; Penerima
transmisi satelit digital; Penerima yang dapat digenggam; Penganalisa kelembaban; Pengatur pemindahan arus listrik;
Pengekang kamera; Pengendali faktor daya; Pengendali jarak jauh; Pengendali jarak jauh digunakan untuk instalasi dan
peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal,
bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi
pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Pengendali mikro
untuk tujuan meyediakan verifikasi komponen perangkat tetap dan perangkat lunak; Pengeras suara; Pengeras suara
audio (audio speakers) untuk home theaters; Pengeras suara elektronik; Pengeras suara kecil; Pengeras suara terhubung;
Pengeras suara untuk mobil; Pengeras suara untuk konferensi melalui video; Penggandeng [peralatan pengolah data];
Penggaris/ mistar siku atau kotak untuk mengukur; Penghitung geiger; Penghubung audio; Pengisi baterai portabel; Pengisi
baterai portabel untuk ponsel; Pengisi baterai yang portabel untuk baterai-baterai telepon bergerak dan baterai-baterai kamera
digital; Pengisi daya; Pengisi daya USB untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; Pengisi
daya baterai untuk telepon genggam; Pengisi daya baterai pipet elektronik; Pengisi daya baterai ponsel; Pengisi daya baterai
ponsel pintar; Pengisi daya baterai ponsel untuk digunakan di kendaraan; Pengisi daya baterai telepon seluler untuk
digunakan dalam kendaraan; Pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan di kendaraan; Pengisi daya baterai untuk
ponsel; Pengisi daya baterai untuk telepon seluler; Pengisi daya cepat untuk digunakan didalam mobil; Pengisi daya super
cepat (nirkabel); Pengisi daya untuk akumulator listrik; Pengisi daya untuk baterai; Pengisi daya untuk peralatan pernapasan;
Pengisi daya untuk perangkat elektronik; Pengisi daya untuk rokok elektronik; Pengisi daya usb
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untuk perangkat elektronik; Pengisi daya usb untuk ponsel; Pengisi daya yang dapat dibawa kemana-mana; Pengontrol Suhu;
Pengontrol jaringan komputer; Pengontrol listrik untuk mengelola energi listrik; Pengontrol pasokan energi listrik; Pengonversi;
Pengonversi AC / DC; Penguat Headset untuk telepon seluler; Penguat headset; Penguat suara; Pengukur amper; Pengukur
tanjakan (kompas inklinasi); Pengukur tekanan sensor level meter tangki air; Pengukur udara; Pengukur waktu dan alat
pengaturan; Pengumpul energi surya untuk pembangkit listrik; Penjepit untuk kamera; Penjepit yang digunakan untuk
penghubung kabel; Pensil pengetesan (pensil uji) untuk elektrik; Penstabil dan penopang komputer tablet dan ponsel pintar
yang dapat disesuaikan; Penulis CD-ROM; Penutup pelindung lensa untuk kamera; Penutup untuk telepon; Penyangga
diadaptasi untuk komputer tablet; Penyangga disesuaikan untuk telepon mobil; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan
untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam dan menggabungkan cermin compact; Penyangga tangan,
dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, dan menggabungkan cermin compact;
Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu ponsel pintar
(smartphone), komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan
untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu, ponsel pintar [smartphone], komputer tablet, kamera,
dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga tangan, penyangga, dan dudukan disesuaikan untuk perangkat elektronik
genggam, yaitu, telepon pintar, komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga yang diadaptasi
untuk komputer, laptop, dan komputer tablet; Penyanggah Lampu; Penyedia daya, sistem penyedia daya dan sistem daya
yang digunakan untuk daya dan uji pengoperasian peralatan dan alat elektronik yang diuji dengan menyediakan berbagai level
daya untuk peralatan elektronik; Peralatan Global Positioning System [GPS]; Peralatan Indikator Angka Acak Elektronik
[ERNIE]; Peralatan WiFi untuk perangkat seluler; Peralatan baku berinduktansi; Peralatan catu daya yang diatur; Peralatan
dan instrumen ilmiah dan penelitian termasuk sekuens asam nukleat, susunan, pemindai, perangkat dan analisis pencitraan
elektronik, pengujian peralatan pengumpulan sampel, instrumen kontrol kualitas sampel, sekuensing reagen cartridge dan
nampan, peralatan persiapan sampel pengujian, dan peralatan laboratorium untuk penggunaan laboratorium termasuk dalam
bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran,
diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, diagnostic,
penelitian klinikal, hasil-hasil pharmasi, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian
dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan
pangan, metagenomik, pengujian genetika dan genetika; Peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi elektronik;
Peralatan dan instrumen pengendali tenaga listrik; Peralatan dan instrumen untuk mendiagnosa instalasi daya listrik;
Peralatan dan instrumen untuk menguji gas, cairan, atau padatan; Peralatan dan instrumen untuk perekaman, transmisi,
penyiaran, penerimaan, penyimpanan, tampilan atau reproduksi suara, gambar dan data; Peralatan dan perlengkapan untuk
penelitian ilmiah dalam laboratorium di bidang sekuensing, genotip, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Peralatan
dan perlengkapan untuk penelitian ilmiah di laboratorium, yaitu pengurut genetika; Peralatan diagnostik untuk mendeteksi
pathogen untuk laboratorium atau keperluan penelitian di bidang sekuensing, genotip, pengujian genetik, dan genetika asam
nukleat; Peralatan elektronik digital yang dapat dipakai untuk penyediaan akses ke internet, untuk mengirimkan, menerima
dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, dan data digital lainnya; Peralatan elektronik digital yang digunakan pada
bagian anggota badan (misal dipergelangan tangan) terutama terdiri dari arloji yang juga menampilkan telepon, perangkat
lunak dan tampilan layar untuk melihat, mengirimkan dan menerima teks/pesan, email-email, data dan informasi dari telepon
pintar, komputer-komputer tablet dan komputer-komputer yang portabel; Peralatan elektronik untuk mendeteksi logam;
Peralatan elektronik untuk mendeteksi temperatur suhu; Peralatan elektronik untuk transmisi suara atau gambar; Peralatan
elektronik untuk penguji karakteristik dansifat elektromagnetik dari bahan industri; Peralatan ilmiah untuk digunakan pada
aplikasi diagnostik; Peralatan informasi elektronik yang dapat diakses dari jarak jauh secara online; Peralatan jaringan
komunikasi; Peralatan kendali listrik tanpa kabel jarak jauh; Peralatan keselamatan yaitu teknologi penghalang termal yang
digunakan pada topi keras dan helm pengaman; Peralatan komunikasi gelombang mikro; Peralatan komunikasi nirkabel, yaitu,
peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi komputer, dan pengendali antarmuka nirkabel untuk komunikasi nirkabel,
yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya;
Peralatan konferensi video, yaitu telepon, speaker, monitor, kamera, headset telepon dan komputer, penunjuk jarak jauh
presenter nirkabel, dan perangkat periferal komputer untuk konferensi dan kolaborasi audio dan video; Peralatan kontrol jarak
jauh; Peralatan kontrol listrik; Peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk meningkatkan efisiensi daya; Peralatan kromatografi
untuk analisa cairan dan gas untuk keperluan industri; Peralatan listrik dan elektronik; Peralatan memori komputer; Peralatan
otomatisasi pada rumah; Peralatan pemantauan; Peralatan pembatal kebisingan dan gema, yaitu, speaker audio dan
headphone pembatal gema; Peralatan pemprosesan data di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika
asam nukleat; Peralatan pengenalan wajah; Peralatan penghasil suara dan peredam suara elektronik, penghasil peredam
kebisingan, dan unit kontrol elektronik untuk meredam dan mengontrol suara, yaitu, perangkat keras komputer dan perangkat
lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk menghasilkan suara, menghilangkan kebisingan, menghilangkan gema dan
meredam suara; Peralatan pengiriman pesan dan keamanan jaringan yang terdiri dari piranti keras dan piranti lunak komputer
untuk mendeteksi, memblokir, dan mengotomatiskan penghapusan virus dan ancaman komputer, mengenkripsi dan
mengotentikasi data, mencegah kehilangan data, memulihkan data, mengamankan jaringan, dan mendeteksi, memfilter,
menganalisis, mengelola, dan memblokir komunikasi elektronik; Peralatan pengisi daya baterai; Peralatan penguji elektronik,
yaitu meter daya untukpenguji sinyal gelombang mikro dan frekuensi radio; Peralatan pengukur kekuatan; Peralatan pengukur
yang digunakan untuk mengukur ukuran partikel dan penyebaran ukuran partikel; Peralatan penyimpan energi yang terdiri dari
baterai-baterai; Peralatan periferal komputer; Peralatan pribadi yang portabel untuk merekam, mengorganisir, mentransmisi,
memanipulasi, mereview dan menerima teks/pesan, data, gambar-gambar/imej-imej dan file dalam bentuk audio yang
berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran tubuh; Peralatan printer (pencetak)/personalisasi kartu plastik; Peralatan sensor
elektronik, kamera, dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan dan pengenalan gerakan tubuh, gerakan wajah dan
suara; Peralatan survei untuk keperluan navigasi; Peralatan telekomunikasi listrik digunakan untuk instalasi dan peralatan
sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi,
instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran,
pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Peralatan telekomunikasi,
peralatan komunikasi komputer, termasuk modem radio; Peralatan telematika, yaitu, perangkat nirkabel yang terdiri dari
pemancar [sehubungan dengan otomobil]; Peralatan transmisi data audio dan video nirkabel, yaitu, perangkat keras komputer
dan perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk transmisi atau reproduksi suara atau gambar; Peralatan untuk
enkripsi; Peralatan untuk memproduksi, melakukan, mengalihkan, mengubah, mengatur dan mengendalikan energi listrik;
Peralatan untuk memproses pembayaran elektronik, yaitu
Mesin pembayaran non tunai menggunakan RFID; Peralatan untuk mengidentifikasi pidato; Peralatan untuk mengontrol
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pengoperasian pemanas dan pendingin air; Peralatan untuk mengukur kadar air; Peralatan untuk mengukur konsumsi energi
listrik; Peralatan untuk merekam dan menghasilkan suara untuk pelatihan binatang; Peralatan untuk merekam, menstransmisi
atau mereproduksi suara atau gambar-gambar/imej-imej untuk digunakan pada telekomunikasi; Peralatan untuk pengiriman
data; Peralatan untuk pengujian DNA dan RNA untuk penelitian genetika dan keperluan ilmiah; Peralatan untuk pengujian
DNA dan RNA untuk tujuan penelitian; Peralatan yang diaktifkan dengan teknologi pita lebar ultra, yaitu, pembaca dan
pemindai; Peralatan-peralatan elektronik dengan fungsi-fungsi interaktif; Peralatan-peralatan jaringan pada rumah; Peralatanperalatan pembuatan air murni untuk keperluan laboratorium; Peralatan-peralatan pembuatan air ultra murni untuk keperluan
laboratorium; Peralatan-peralatan pengolahan air untuk keperluan laboratorium; Peralatan-peralatan pengolahan air untuk
keperluan laboratorium untuk produksi air murni; Peralatan-peralatan pengolahan air untuk keperluan laboratorium untuk
produksi air ultra murni; Perangkat Lunak computer yang dapat mengunggah, mengunduh, mengakses, mencatat, menulis,
menampilkan, dan menghubungkan; Perangkat Lunak yang dapat diunduh untuk komputer, seluler, digital portebel, prangkat
komunikasi dengan kabel dan tanpa kabel; Perangkat Televisi Nirkabel yang digunakan untuk mengambil gambar (CCTV);
Perangkat antar muka jaringan komputer; Perangkat asisten personal dalam suatu system lengkap yang dapat dikendalikan
oleh suara; Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk merekam; Perangkat atau instrumen dengan
fungsi pengaturan waktu untuk pelacakan; Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk pemantauan;
Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk display; Perangkat atau instrumen untuk pemantauan;
Perangkat atau instrumen untuk tampilan; Perangkat dan instrumen augmentasi dan koreksi optik; Perangkat dengan fungsi
pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam atau menampilkan jarak yang dicakup selama pelatihan;
Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam atau menampilkan tujuan
pelatihan berdasarkan pelatihan sebelumnya; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi,
memantau, merekam, atau menampilkan konsumsi kalori; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk
mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan kualitas istirahat dan pola tidur.; Perangkat dengan fungsi
pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan langkah berjalan atau berlari;
Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan tingkat
pelatihan dibandingkan dengan tujuan pelatihan; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi,
memantau, merekam, atau menampilkan waktu tanpa aktivitas fisik; Perangkat distribusi daya optik gelombang waveguide
terintegrasi berbasis kuarsa; Perangkat elektronik atau perangkat lunaknya untuk digunakan dalam mentransmisikan data
dan/atau suara melalui jaringan nirkabel atau kabel; Perangkat elektronik digital genggam yang mampu menyediakan akses
ke internet dan untuk mengirim, menerima, dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, dan data digital lainnya;
Perangkat elektronik digital untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, dan meninjau kembali file teks, data,
audio, gambar dan video; Perangkat elektronik digital yang dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet, untuk
mengirim, menerima dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, dan data digital lainnya; Perangkat elektronik digital
yang terutama terdiri dari perangkat lunak untuk peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk merekam, mengatur,
mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, dan digital dan layar display/tampilan;
Perangkat elektronik mutifungsi untuk menampilkan, mengukur, dan mengunggah informasi ke Internet; Perangkat elektronik
pribadi yang digunakan untuk melacak sasaran dan statistik kebugaran (fitness); Perangkat elektronik untuk buaian bayi;
Perangkat elektronik untuk mendeteksi sistem kebocoran yang mampu mendeteksi kebocoran cairan dengan sensor kabel
atau probe dengan cara pemantauan jarak jauh dengan perangkat lunak pemantauan berbasis web; Perangkat genggam
nirkabel, yaitu, perangkat informasi yang dikontrol suara terdiri dari speaker audio pintar yang terkoneksi dengan awan (cloud)
dan dikontrol suara dengan kemampuan asisten pribadi virtual, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat getaran pensinyalan hewan untuk mengarahkan ternak; Perangkat
ilmiah; Perangkat ilmiah untuk anak-anak berupa aparat instruksi; Perangkat ilmiah untuk anak-anak berupa aparat mengajar;
Perangkat informasi dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara; Perangkat input dan output komputer;
Perangkat keras USB; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk digunakan dengan sekuensing genetik
populasi, unit perawatan intensif neonatal (NICU) dan penelitian penyakit genetik, penelitian kanker genetik, agrigenomik,
dan penelitian klinis dan translasi, semuanya di bidang genomik; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
digunakan di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Perangkat keras dan perangkat
lunak komputer untuk menganalisis data sekuensing di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam
nukleat; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam operasi dan kontrol keamanan rumah dan
sistem pemantauan; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses
jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal (lans), jaringan pribadi virtual (vpn), jaringan area luas (wans) dan
jaringan komputer global; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk memproses, memvisualisasikan, menyimpan,
membagi, dan memanipulasi data sekuensing generasi berikutnva (NGS) di bidang sekuensing genotipe, pengujian genetik
dan genetika asam nukleat; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menangkap, menyimpan, mengakses,
menampilkan, berbagi, meringkaskan, memindahkan, dan mengelola berkas-berkas digital dibidang genomik; Perangkat
keras dan perangkat lunak komputer untuk menerima, menampilkan, dan menggunakan siaran video, audio, dan sinyal data
digital; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menganalisis data sekuensing generasi berikutnya (NGS) di
bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer
untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan jaringan komputer area lokal dan luas; Perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan sistem konferensi komputer audio-video
interaktif; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk meningkatkan dan menyediakan transfer waktu nyata,
transmisi, penerimaan, pemrosesan dan digitalisasi data; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk meningkatkan
dan menyediakan transfer waktu nyata, transmisi, penerimaan, pemrosesan dan digitalisasi informasi grafis audio dan video;
Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk merekam, memproses, menerima, mereproduksi, transmisi,
memodifikasi, pengkompresan, pendekompresan, menyiarkan, menggabungkan dan meningkatkan suara, gambar, grafik, dan
data; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk pengenalan gambar untuk keamanan dan pengawasan;
Perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang terdiri dari dompet digital yang dapat menyimpan informasi data
pelanggan untuk mengakses kupon voucher, kode voucher dan potongan harga di penjual eceran dan untuk mendapatkan
loyalitas atau hadiah uang yang dapat ditambahkan dalam akun pelanggan; Perangkat keras dan perangkat lunak sebagai
penyimpanan basis data untuk kegiatan jual beli dan pembayaran; Perangkat keras komputer (sistem komputer); Perangkat
keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk telekomunikasi, konferensi jarak jauh dan
konferensi video, komunikasi audio, video dan data antar komputer melalui jaringan komputer global, jaringan komputer area
luas, dan jaringan komputer peer-to-peer dengan memanipulasi dan mengendalikan gambar dari kamera web dan kamera
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digital; Perangkat keras komputer dan program perangkat lunak komputer untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan
gambar bergerak kedalam pengiriman interaktif untuk aplikasi multimedia; Perangkat keras komputer dan program perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak ke
dalam pengiriman interaktif untuk aplikasi multimedia; Perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak komputer untuk
telekomunikasi, tele-konferensi dan video konferensi, komunikasi audio, video dan data antar komputer melalui jaringan
komputer global, jaringan komputer area luas, dan jaringan komputer peer to peer dengan memanipulasi dan mengendalikan
gambar dari kamera web dan kamera digital; Perangkat keras komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi,
yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi
mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas
air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat keras komputer untuk
digunakan dalam mengambil elektrokardiogram; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam mengambil pengukuran;
Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam menyediakan jaringan komputasi awan yang aman; Perangkat keras
komputer untuk digunakan dalam menyediakan komputasi environment (area memori komputer) yang aman; Perangkat keras
komputer untuk digunakan dalam visi mesin, pembelajaran mesin, pembelajaran yang mendalam, kecerdasan buatan,
pemrosesan bahasa alami, pembelajaran algoritma dan analisa data; Perangkat keras komputer untuk komputasi; Perangkat
keras komputer untuk komputasi awan; Perangkat keras komputer untuk komputasi latency rendah dan bandwith tinggi;
Perangkat keras komputer untuk komputasi melalui jaringan global dan lokal; Perangkat keras komputer untuk komunikasi
jaringan nirkabel; Perangkat keras komputer untuk menganalisa ayunan golf; Perangkat keras komputer untuk penyimpanan
data; Perangkat keras komputer yang dapat dipakai; Perangkat keras komputer, komputer tablet, peralatan telekomunikasi
listrik, pengendali jarak jauh, aplikasi perangkat lunak, perangkat lunak komputer, perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh, yang digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku
toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam,
instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat
pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat keras untuk mendeteksi obyek, gerakan
tubuh pengguna dan perintah; Perangkat keras untuk pemrosesan dokumen; Perangkat keras untuk penyimpan data untuk
kegiatan jual-beli dan pembayaran; Perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis yang
portabel (portable hard disk drives); Perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data, gambar, audio, video, dan
konten multimedia; Perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suaro, data, atau gambar; Perangkat komunikasi visual
digital; Perangkat komunikasi yang dapat dipakai dalam bentuk jam tangan, gelang; Perangkat komunikasi yang
portabel, yaitu gagang telepon (handsets), alat komunikasi (walkie-talkies), telepon-telepon satelit dan personal digital
assistants [PDA]; Perangkat kontrol elektronik untuk antar muka dan kontrol komputer dan komputer global dan jaringan
telekomunikasi dengan siaran dan perlengkapan televisi dan kabel; Perangkat laboratorium untuk mendeteksi urutan genetik;
Perangkat listrik yang mengubah antara sinyal seimbang dan sinyal tidak seimbang; Perangkat lunak BIOS [sistem input /
output dasar]; Perangkat lunak akuntansi; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk aplikasi seluler yang dapt diunduh,
diunggah, dilihat, ditulis, menghubungkan, dan mencari informasi lainnya; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk asisten
digital pribadi; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci
perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk pengumpulan dan verifikasi informasi pengguna untuk
membuat akun blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi komputer
untuk penyediaan keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan
menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi
buku besar yang didistribusikan.; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler, yaitu perangkat lunak untuk
perangkat layar sentuh yang digunakan untuk memasukkan data, teks prediktif, teks korektif, dan memasukkan teks berbasis
sikap (gesture); Perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk memasukkan (input)
teks yang digunakan untuk mengakses dan mencari pada Internet; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel, pemutar
media portabel, komputer genggam, komputer tablet, dan komputer, yaitu, perangkat lunak untuk menerima dan menyimpan
DNA dan catatan genetik, dan untuk memberi wewenang kepada personel medis dan peneliti untuk menggunakan catatan;
Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk layanan terkait karyawan dan personel, yaitu, pemrosesan
penggajian, persiapan, dan administrasi, penghitungan pajak penggajian, penggajian elektronik, penyaringan latar belakang
pra-kerja, waktu, kehadiran, penjadwalan, pencatatan karyawan, dan manajemen kompensasi; Perangkat lunak aplikasi
komputer yang dapat diunduh untuk memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak (mobile)
dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan penjual menggunakan suatu alat komunikasi bergerak
(mobile); Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan skema
insentif penjualan dan promosi, skema keanggotaan, skema bonus, skema hadiah, skema diskon dan layanan promosi;
Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh, yaitu, perangkat lunak pesan instan dan perangkat lunak komunikasi
untuk digunakan dalam pemrosesan, persiapan, dan administrasi penggajian, penghitungan pajak penggajian, penggajian
elektronik, penyaringan latar belakang pra-kerja, waktu, kehadiran, penjadwalan, pencatatan karyawan, dan manajemen
kompensasi; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh yang berhubungan dengan program loyalti dan dana
yang tersimpan dalam suatu akun; Perangkat lunak aplikasi mobile untuk menyaksikan Liga Basket (rekaman); Perangkat
lunak aplikasi mobile untuk menyaksikan Liga Basket secara langsung; Perangkat lunak aplikasi untuk komputer tablet;
Perangkat lunak aplikasi untuk komputer tablet untuk digunakan dalam mengendalikan dan memantau peralatan pendingin
udara; Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; Perangkat lunak aplikasi untuk ponsel pintar; Perangkat lunak
aplikasi untuk smartphone untuk digunakan dalam mengendalikan dan memantau peralatan pendingin udara; Perangkat lunak
aplikasi web; Perangkat lunak aplikasi yang terkait dengan penyewaan mobil, taksi, dan semua jenis layanan penyewaan
kendaraan penumpang; Perangkat lunak berbasis cloud yang dapat diunduh; Perangkat lunak cloud; Perangkat lunak cloud
komputer yang tidak dapat diunduh; Perangkat lunak computer dan aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler yang
memperkenankan pengguna untuk menyewa alat komunikasi dan/atau komputer; Perangkat lunak computer dan aplikasi
perangkat lunak untuk perangkat seluler yang memperkenankan, menyediakan, mengizinkan, dan memfasilitasi pengguna
untuk mendaftar dan menyewa penginapan sementara, mengakses informasi, daftar dan pengumuman tentang perumahan,
apartemen, kondominium, town house, real estate, dan iklan penyewaan; Perangkat lunak computer dan firmware untuk
program sistem operasi.; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan
komunikasi untuk memfasilitasi pengawasan, log-in jarak jauh dan penyediaan jasa support teknis secara langsung untuk
perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang
terhubung dengan jaringan; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi
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dan komunikasi untuk mengakses jasa help desk untuk computer desktop dan laptop, ponsel pintar, dan perangkat, peralatan,
kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet.; Perangkat lunak computer untuk
penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk menyediakan advis dan rekomendasi
mengenai perbedaan ponsel pintar, perangkat komputasi, dan perangkat komunikasi, dan perangkat, peralatan, kendaraan,
peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan.; Perangkat
lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk secara proaktif
menyediakan konten yang merekomendasikan solusi, tips, trik dan informasi mengenai cara, kesemuanya untuk pengguna
perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang
terhubung dengan jaringan; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi
dan komunikasi, yaitu untuk perangkat lunak untuk menyediakan back-up foto dan video, dan untuk transfer foto dan video
kepada perangkat komputer lain; Perangkat lunak computer yang dapat diunduh, yaitu perangkat lunak untuk mengatur
pengaturan (settings) dan performance secara jarak jauh; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak untuk eksekusi,
transmisi, dan penyimpanan tanda tangan elektronik yang aman.; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak yang
memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan orang di depan pintu; Perangkat lunak dan
aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan layanan konsultasi kecantikan; Perangkat lunak dan aplikasi seluler
yang dapat diunduh berkaitan dengan pembuatan reservasi salon kecantikan untuk orang lain; Perangkat lunak dan aplikasi
seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan pemesanan layanan perawatan kecantikan dan kesehatan; Perangkat lunak dan
aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan penyediaan informasi tentang perawatan kecantikan dan kesehatan;
Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan oleh penyedia kebugaran dan kesehatan, klien
perusahaan, dan pelanggan, untuk informasi lokasi dan tujuan pusat kebugaran dan kesehatan, pemeriksaan jadwal kelas
kebugaran dan kebugaran, pemesanan kelas kebugaran dan kesehatan, pendaftaran kelas kebugaran dan kesehatan,
pemantauan aktivitas dan kebugaran, penerimaan dan penebusan penawaran produk terkait kebugaran dan kesehatan,
memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam program loyalitas pelanggan dan jejaring sosial yang berhubungan
dengan kesehatan dan kebugaran; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan
dengan pengujian penyakit menular; Perangkat lunak dan keras computer untuk memproses pembayaran elektronik dan untuk
mentransfer dan mencatat transfer dana ke dan dari orang lain melalui perangkat komunikasi elektronik termasuk smartphone,
tablet dan laptop; Perangkat lunak hiburan interaktif; Perangkat lunak integrasi kendaraan pribadi, tidak satupun barang
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak interaktif yang
mendasarkan pada kecerdasan buatan; Perangkat lunak keamanan dunia maya; Perangkat lunak kecerdasan buatan dan
inferensi cerdas untuk prediksi kontekstual; Perangkat lunak komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Perangkat lunak komputer & publikasi secara
elektronik yang diberikan online dari data base atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet; Perangkat lunak komputer
berbasis kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan untuk konsultasi kesehatan; Perangkat
lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk berbagi multimedia; Perangkat lunak
komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk mengontrol pengoperasian peralatan audio
dan video dan untuk melihat, mencari dan / atau membaca suara, video, televisi, film, foto dan gambar digital lainnya dan
konten multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk
mengunduh, mentransmisikan, menerima, memproses, membaca, menonton, dan mengendalikan aplikasi, data elektronik,
gambar, file audio dan video; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam
untuk mereproduksi, memproses dan mengalirkan konten audio, video dan multimedia dan untuk panggilan audio, panggilan
video dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan portabel
untuk mengumpulkan dan menganalisa variabel yang berkaitan dengan lingkungan yaitu suhu, kualitas udara dan cahaya
sekaligus kebisingan sekitarnya selama tidur; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam
verifikasi dan otentikasi transaksi melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat
lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi pengguna.; Perangkat lunak komputer dan
aplikasi perangkat lunak untuk memungkinkan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak
untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna biometrik; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang
berkaitan dengan layanan pinjaman; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan masalah
keuangan dan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pembelian
barang dan jasa secara online; Perangkat lunak komputer dan aplikasi telepon genggam yang mengizinkan pelanggan
(pengguna) untuk mengakses rekening bank dan bertransaksi; Perangkat lunak komputer dan peralatan dan instrumen untuk
digunakan yang berkaitan dengan internet; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi ponsel yang bisa diunduh
yang berisi informasi rujukan dalam bidang keuangan, investasi, bisnis, berita; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak
aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk melakukan atau mencari kinerja pekerjaan, usaha atau proyek dengan imbalan uang
atau nilai; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mempromosikan jasa
pihak lain; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mencocokkan para
pengguna dengan pekerjaan, usaha atau proyek; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat
diunduh untuk menemukan pekerjaan, usaha atau proyek atas dasar permintaan; Perangkat lunak komputer dan perangkat
lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan area pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh yang memungkinkan urun daya
(crowdsourcing) permintaan yang berhubungan dengan kinerja pekerjaan, usaha atau proyek; Perangkat lunak komputer dan
program komputer yang dapat diunduh untuk manajemen database, membuat lembar lajur (spreadsheet) elektronik,
mendesain, membuat, mengedit dan mempublikasikan dokumen, pencatatan, email, memasukkan ke dalam kalendar,
manajemen kontak, membuat grafik presentasi, publikasi desktop, manajemen dokumen, pemrosesan kata, mengirim pesan
instan, protokol suara melalui internet (VOIP), konferensi video, konferensi audio, menggunakan bersama-sama aplikasi,
memastikan keamanan jaringan komputer, dan menyediakan deteksi dan pencegahan intrusi jaringan komputer; Perangkat
lunak komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran
dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel
tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar
mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh untuk menampilkan,
mengumpulkan, menganalisis, dan mengatur data dan informasi di bidang kesehatan, kebugaran, fitness, aktivitas fisik,
pengelolaan berat badan, tidur, dan nutrisi; Perangkat lunak komputer pengenalan pola; Perangkat lunak komputer
pengenalan suara; Perangkat lunak komputer sosial interaktif untuk memperoleh kembali dan menampilkan transit publik,
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navigasi, geografis, peta dan informasi perjalanan; Perangkat lunak komputer sosial interaktif untuk memungkinkan transmisi
informasi transit publik, pemetaan, navigasi, lalu lintas, rute dan informasi yang diminati ke jaringan telekomunikasi, telepon
selular, perangkat navigasi dan perangkat bergerak dan genggam lainnya; Perangkat lunak komputer sosial interaktif yang
memungkinkan pertukaran informasi antar para pengguna; Perangkat lunak komputer untuk berbagi multi media, perangkat
lunak komputer berbagi media untuk komputer; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memonitor meter jarak
jauh; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, mereproduksi,
memproses, streaming, memutar dan meninjau audio, video, gambar dan konten multimedia lainnya pada perangkat
elektronik digital; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengendalikan dan memantau peralatan pendingin
udara; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam meninjau, menyimpan, mengatur, dan memutar konten audio dan
video; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam menyediakan jaringan komputasi awan yang aman; Perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam operasi dan manajemen pusat kontak telekomunikasi; Perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam streaming konten audio visual; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam transaksi dengan
pengecer, pedagang, vendor, dan peer-to-peer melalui perangkat seluler, perangkat komputer, dan kartu fisik yang digunakan
untuk memproses pembayaran seluler; Perangkat lunak komputer untuk hiburan interaktif, yang memungkinkan pengguna
untuk menyesuaikan pengalaman melihat, mendengar, dan bermain dengan memilih dan mengatur tampilan dan pertunjukan
elemen audio, video dan audiovisual; Perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial dan berinteraksi dengan komunitas
online; Perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data;
Perangkat lunak komputer untuk komputasi; Perangkat lunak komputer untuk komputasi kognitif, pembelajaran yang
mendalam, kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer untuk komputasi latency rendah dan bandwith tinggi; Perangkat
lunak komputer untuk komputasi melalui jaringan global dan lokal; Perangkat lunak komputer untuk komunikasi data nirkabel
untuk menerima, memproses, mentransmisikan, dan menampilkan informasi olahraga/ lemak tubuh / BMI; Perangkat lunak
komputer untuk koneksi dan koordinasi berbagai perangkat komunikasi; Perangkat lunak komputer untuk manajemen
jaringan.; Perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; Perangkat lunak komputer untuk manajemen sumber daya
manusia; Perangkat lunak komputer untuk masukan (input) tulisan tangan melalui jari atau stilus (stylus); Perangkat lunak
komputer untuk memasukkan data berbasis sikap (gesture); Perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit
template digital foto; Perangkat lunak komputer untuk memfasilitasi kolaborasi dan pengambilan keputusan untuk bisnis;
Perangkat lunak komputer untuk memodifikasi audio, video, dan konten audio-visual; Perangkat lunak komputer untuk
memodifikasi dan memungkinkan transmisi konten dan data video, audio, audio visual dan video; Perangkat lunak komputer
untuk memonitor, memproses, menampilkan, menyimpan dan mentransmisikan data; Perangkat lunak komputer untuk
memproses pembayaran emas secara elektronik; Perangkat lunak komputer untuk mengakses dan melihat wallpaper
komputer; Perangkat lunak komputer untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing untuk bidang bisnis
percetakan; Perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan papan ketik pada layar sentuh; Perangkat lunak komputer untuk
menganalisa ayunan golf; Perangkat lunak komputer untuk menganalisa informasi pasar; Perangkat lunak komputer untuk
mengawasi pengoperasian perangkat audio dan video dan untuk melihat, mencari, dan/atau memainkan audio, video, televisi,
film, gambar-gambar digital lainnya, dan konten multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer untuk mengendalikan masukan
(input) keyboard; Perangkat lunak komputer untuk menghasilkan, memasukkan, mengedit, dan menampilkan font, jenis huruf
(typefaces), dan desain; Perangkat lunak komputer untuk menghubungkan sumber-sumber data; Perangkat lunak komputer
untuk mengirim, memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan mengotentifikasi informasi kartu kredit maupun kartu debet;
Perangkat lunak komputer untuk mengirim, menerima, memproses, membaca dan menonton, dan untuk kontrol file aplikasi,
data elektronik, gambar, audio dan video; Perangkat lunak komputer untuk mengontrol pengoperasian apparatus audio dan
video dan untuk melihat, mencari dan/atau membaca suara, video, televise, film, fotograf dan gambar digital lainnya dan
muatan multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak
komputer untuk menunjuk penempatan dan pengaturan huruf, angka, karakter, dan tanda pada keyboard; Perangkat lunak
komputer untuk menyediakan jaringan komputasi yang aman; Perangkat lunak komputer untuk menyiarkan klip video, klip
audio, gambar, foto, dan konten multimedia lainnya melalui jaringan internet dan komunikasi lainnya; Perangkat lunak
komputer untuk mereproduksi, memproses dan menyalurkan audio, video dan muatan multimedia dan panggilan audio dan
kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer untuk pembelajaran mesin, permintaan data, dan analisa data; Perangkat
lunak komputer untuk pemenuhan dan pencetakan gambar digital; Perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data, aplikasi
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak
komputer untuk pendidikan; Perangkat lunak komputer untuk pengalaman simulasi realitas tertambah; Perangkat lunak
komputer untuk pengelolaan peralatan komunikasi audio dan video; Perangkat lunak komputer untuk penggalian data;
Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler komputasi dan komunikasi dan
peralatan dan perangkat yang terhubung dengan jaringan, yaitu perangkat lunak untuk menganalisa dan optimisasi proses
booting, browser web, proses aplikasi, perlilaku pelayanan, performa alat, baterai dan kapasitas penyimpanan, untuk
memfasilitasi pemantauan, log-in jarak jauh, dan penyediaan jasa support teknis secara langsung untuk perlindungan jasa
anti-virus, dan untuk mengidentifikasi risiko-risiko keamanan dan kerahasiaan pribadi; Perangkat lunak komputer untuk
penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler komputasi dan komunikasi, yaitu perangkat lunak untuk secara
proaktif menyediakan konten yang merekomendasikan solusi, tips, trik, dan informasi mengenai cara untuk membantu
pengguna memahami penggunaan dan fitur dari peralatan dan perangkat yang terhubung dengan jaringan, dan menyediakan
penguncian perangkat, penghapusan data, back-up data, pengaktivan alarm perangkat, dan penyediaan informasi terkait
lokasi dengan menggunakan GPS; Perangkat lunak komputer untuk pengumpulan, penemuan, manajemen dan analisis data;
Perangkat lunak komputer untuk pengumpulan, pengelolaan, pengeditan, pengorganisasian, modifikasi, transmisi, pembagian,
dan penyimpanan data dan informasi; Perangkat lunak komputer untuk peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk
merekam, mengorganisir, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, dan digital;
Perangkat lunak komputer untuk representasi grafis atas data; Perangkat lunak komputer untuk sistem akuntansi; Perangkat
lunak komputer untuk sistem pencetakan dan untuk perangkat untuk pra-pemrosesan dan pasca-pemrosesan barang cetakan;
Perangkat lunak komputer untuk streaming konten media audio visual melalui Internet dan ke perangkat elektronik digital
seluler; Perangkat lunak komputer untuk tag pintar; Perangkat lunak komputer untuk telekomunikasi nirkabel untuk digunakan
dengan perangkat/alat nirkabel; Perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk akses ke komputasi berbasis cloud dan sumber daya
komputer berbasis cloud; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk digunakan dalam
mengoperasikan dan mengelola pusat kontak telekomunikasi untuk menjadwalkan, mengendalikan, meningkatkan, dan
mengelola komunikasi video, suara, dan data; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk koneksi dan
koordinasi beberapa perangkat komunikasi; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk mengontrol
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tingkat suara; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk pengelolaan kebisingan latar belakang;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk pengelolaan peralatan komunikasi audio dan video;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam yang menampilkan algoritma untuk digunakan pada alat
penghasil suara dan peredam suara; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan direkam untuk koleksi, kompilasi,
memproses, transmisi, dan diseminasi data Sistem Pencari Posisi Global (GPS) untuk digunakan pada perangkat tetap,
bergerak dan genggam; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk digunakan di dan dengan perangkat dan kendaraan seluler (mobile devices and vehicles) untuk memungkinkan
pengoperasian, kontrol, dan kinerja sistem kendaraan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk berkomunikasi
secara langsung dengan ahli jasa keuangan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai
screensaver dan wallpaper, untuk mengakses dan menampilkan penjelajahan komputer, untuk digunakan melihat data di
internet; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk melakukan transaksi akun, perdagangan sekuritas, riset,
analisa, dan aktivitas manajemen portofolio, semua dalam bidang investasi dan keuangan; Perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk melihat dan menelusuri informasi, foto, ulasan, peringkat atau nilai bisnis dan organisasi; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk memperlihatkan informasi database, informasi statistik, trivia, informasi polling, dan
polling interaktif dalam bidang bola basket yang tersedia pada Internet; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
mengakses, melihat, mengunduh, menggunakan bersama-sama, mengelola, dan menyimpan data akun, berita, riset, dan
informasi dalam bidang investasi dan keuangan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menghubungkan,
mengoperasikan, dan mengelola perangkat bergerak yang diaktifkan dengan internet of things (IoT) bergerak; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola perangkat yang diaktifkan dengan
internet of things (IoT); Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menyediakan informasi geografis, peta geografis
interaktif, gambar peta dan lokasi yang dipetakan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan
analisis jarak jauh digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran
dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel
tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar
mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk penyiaran dan streaming sesi konten
media digital; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk perantara dan perdagangan investasi, sekuritas, saham,
obligasi, investasi modal, komoditas, dan ekuitas; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk perdagangan,
penyimpanan, pengiriman, penerimaan, penerimaan dan pengiriman mata uang digital secara elektronik, dan mengatur
transaksi pembayaran dan penukaran mata uang digital.; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh yang memungkinkan
komputer, desktop, laptop, dan perangkat tipis untuk terhubung dari jarak jauh ke workstation; Perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh, yaitu, perangkat lunak simulasi rekayasa dengan bantuan komputer; Perangkat lunak komputer yang
memungkinkan pengguna perangkat komunikasi untuk mengakses database dan jaringan komputer global; Perangkat lunak
komputer yang memungkinkan transfer data antara perangkat komunikasi bergerak; Perangkat lunak komputer yang
mengijinkan permainan untuk dimainkan; Perangkat lunak komputer yang mengijinkan permainan untuk dimainkan ;
Perangkat lunak komputer yang telah direkam yang berhubungan dengan golf; Perangkat lunak komputer, program komputer,
dan web terkait berbasis interface serta platform bagi konsumen untuk mengukur, mengkonfigurasi, mengoordinasi, dan
mengimplementasikan integrasi komponen sistem yang terdiri dari: pompa sirkulasi fluida dan katup terkait, otomatisasi dan
kontrol untuk pompa sirkulasi fluida tersebut, ekspansi dan separator udara untuk sistem hidronik dan Hvac, pompa sirkulasi
cairan sistem kebakaran, penukar panas, pompa dan booster air limbah domestik, pompa terintegrasi dan sistem kontrol untuk
aplikasi pabrik air dingin.; Perangkat lunak komputer, yaitu perangkat lunak dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
pendidikan bahasa; Perangkat lunak komputer, yaitu screen saver yang menampilkan tema-tema bola basket; Perangkat
lunak komputer, yaitu, perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk menjadwalkan, mengendalikan, meningkatkan,
dan mengelola komunikasi video, suara dan data dan memantau, mengelola dan memelihara alat-alat suara, video dan data;
Perangkat lunak komputer, yaitu, platform perdagangan keuangan elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang
virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat lunak
komputer, yakni perangkat lunak sistem operasi; Perangkat lunak komputer, yakni program sistem operasi untuk layanan
manajemen router; Perangkat lunak komunikasi; Perangkat lunak komunikasi data; Perangkat lunak komunikasi untuk
menghubungkan jaringan komputer global dan blockchains; Perangkat lunak mainan video untuk mesin hiburan secara
elektrik dengan layar; Perangkat lunak manajemen energi; Perangkat lunak masukan (input) data dan teks untuk
perangkat/alat layar sentuh; Perangkat lunak offline yang dapat diunduh untuk mengontrol tegangan turbin uap dan
pemantauan seumur hidup; Perangkat lunak otomatisasi proses untuk digunakan dalam industri pengemasan; Perangkat
lunak otomatisasi proses untuk digunakan dalam instalasi pengemasan dan instalasi pengisian; Perangkat lunak otomatisasi
proses untuk digunakan dalam mesin pengemasan dan mesin pengisian; Perangkat lunak pemantauan jaringan awan (cloud)
untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan;
Perangkat lunak pemantauan jaringan awan untuk digunakan berhubungan dengan pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Perangkat lunak pembatal kebisingan dan gema yang dapat diunduh atau direkam untuk
mengendalikan dan mengoperasikan headphone dan speaker pembatal kebisingan dan gema; Perangkat lunak pembelajaran
mesin; Perangkat lunak pembuatan dan konversi PDF; Perangkat lunak pembuktian keaslian untuk mengontrol akses dan
komunikasi dengan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer; Perangkat lunak pemrosesan bahasa alami;
Perangkat lunak pencetakan 3D untuk memahat; Perangkat lunak pencetakan 3D untuk menyesuaikan; Perangkat lunak
pencetakan 3D untuk pemodelan; Perangkat lunak pengelolaan rantai pasokan untuk digunakan berhubungan dengan solusi
ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan; Perangkat lunak pengembangan game; Perangkat
lunak pengenalan wajah; Perangkat lunak penggunaan komputer, perangkat lunak penjelajahan komputer, yaitu perangkat
lunak untuk penjelajahan jaringan komputer global dan jaringan privasi, perangkat lunak komputer untuk penyediaan akses
internet; Perangkat lunak perintah dan pengenalan suara; Perangkat lunak perintah dan pengenalan suara, tidak satupun
barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak permainan (game)
komputer untuk perangkat komunikasi; Perangkat lunak permainan komputer untuk digunakan pada ponsel dan telepon
seluler; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh
melalui jaringan komputer global dan perangkat nirkabel; Perangkat lunak permainan komputer yang telah direkam dan
manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak permainan papan komputer; Perangkat
lunak permainan video dalam bentuk cakram; Perangkat lunak permainan video dan manual/petunjuk dalam format elektronik
yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak permainan video untuk penggunaan di rumah, direkam; Perangkat lunak
permainan video yang telah direkam dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat
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lunak platform berbasis website dan aplikasi untuk menjual barang-barang kebutuhan bayi; Perangkat lunak platform berbasis
website yang digunakan untuk calon ibu yang akan melahirkan dengan cara membuat daftar kebutuhan untuk calon bayi;
Perangkat lunak sebagai asisten pribadi dengan kecerdasan buatan; Perangkat lunak selular untuk prediksi kontekstual;
Perangkat lunak seluler; Perangkat lunak seluler yang dapat diunduh; Perangkat lunak server awan untuk digunakan
berhubungan dengan pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Perangkat lunak server cloud
(awan) untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan
pengemasan; Perangkat lunak sistem parkir yang mengatur dan integrasi terhadap komponen sebagai berikut: Ticket
dispenser, Boom gate, Kamera untuk merekam foto plat nomor (& streaming connecting ke CCTV), Kamera untuk memfoto
wajah penegemudi, Printer karcis / card, Loop detector / infrared, Dapat mencetak foto plat nomor kendaraan pada tiket,
Dapat mendeteksi golongan kendaraan mobil dan motor secara otomatis, Universal pembayaran non tuani software payment,
Universal sensor lot system; Perangkat lunak tanda tangan elektronik untuk mengamankan transaksi; Perangkat lunak
telekomunikasi yang dapat diunduh untuk penyediaan komunikasi video dan audio, kolaborasi, menggunakan dokumen
secara bersama-sama, telekonferensi, streaming acara dan konten, webinar, dan konferensi video, audio dan web; Perangkat
lunak telepon Protokol Internet dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk melakukan panggilan
konferensi VOIP; Perangkat lunak telepon protokol internet; Perangkat lunak untuk POS (Point Of Sale) Terminal; Perangkat
lunak untuk anjungan tunai mandiri (ATM); Perangkat lunak untuk digunakan dalam industri pengemasan; Perangkat lunak
untuk digunakan dalam menghitung, mentransfer dan menyimpan data yang berkaitan dengan diagnosis medis dan evaluasi
atas pencitraan medis; Perangkat lunak untuk digunakan dalam otomatisasi proses pengemasan dan proses pengisian;
Perangkat lunak untuk digunakan sehubungan dengan pemantauan kinerja perangkat lunak; Perangkat lunak untuk informasi
kredit pribadi terkait dengan keuangan; Perangkat lunak untuk infrastruktur layanan telekomunikasi; Perangkat lunak untuk
infrastruktur pengelolaan telekomunikasi; Perangkat lunak untuk kartu smartcard (chipcard); Perangkat lunak untuk kendali
pencahayaan; Perangkat lunak untuk komputer; Perangkat lunak untuk komunitas virtual, jejaring sosial, berbagi foto, berbagi
media elektronik, dan pengiriman pesan dan transmisi media terenkripsi atau diamankan.; Perangkat lunak untuk konsultasi
kredit; Perangkat lunak untuk kontrak pintar; Perangkat lunak untuk memantau dan mengoptimalkan pengilangan dan operasi
pembuatan pelumas; Perangkat lunak untuk memasukkan data dan teks; Perangkat lunak untuk membuat dan mengatur akun
pengguna; Perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna menemukan, memprogram, mengatur, mengakses, dan
bekerjasama dengan program perangkat lunak komputer pihak ketiga pada platform blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi) apa pun.; Perangkat lunak untuk mencari, mengatur dan merekomendasikan konten multimedia;
Perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak untuk merekomendasikan barangbarang/jasa-jasa dan pesanan belanjaan (purchase orders) berdasarkan kecerdasan buatan; Perangkat lunak untuk
pemrosesan dokumen; Perangkat lunak untuk pemutar audio dan/atau video.; Perangkat lunak untuk penentuan posisi
pencahayaan; Perangkat lunak untuk peralatan telekomunikasi; Perangkat lunak untuk perdagangan melalui suatu jaringan
komunikasi global; Perangkat lunak untuk personalisasi, mendukung dan mengelola iklan dan pemasaran untuk kampanye,
personalisasi konten dan komunikasi elektronik, analisis data termasuk perilaku pengguna analitik dan kecerdasan.; Perangkat
lunak untuk streaming audio visual dan konten multimedia melalui internet dan jaringan komunikasi global; Perangkat lunak
untuk streaming konten audio visual dan multimedia ke perangkat elektronik digital seluler; Perangkat lunak untuk telepon
genggam; Perangkat lunak untuk unit onboard yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; Perangkat lunak video dan
permainan komputer; Perangkat lunak visi komputer untuk memperoleh, memproses, menganalisa dan memahami gambar
digital dan mengekstraksi data visual; Perangkat lunak visi yang dapat diunduh dan direkam yang menggunakan kecerdasan
buatan untuk melihat dan menginterpretasi data, menghubungkan dengan perangkat keras dan menyimpan, mengelola dan
memproses data di awan; Perangkat lunak yang dapat didownload untuk menciptakan, mengedit, meng-upload, memposting,
menunjukkan, menampilkan, berbagi, dan melihat media elektronik, klip audio, klip video, dan teks melalui internet; Perangkat
lunak yang dapat diunduh dalam bentuk platform perdagangan untuk berdagang, mengirim, menerima, menerima dan
mentransmisikan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya, dan pengelolaan
transaksi pertukaran; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler; Perangkat lunak yang dapat diunduh
dalam bentuk aplikasi seluler yang digunakan untuk mengakses panduan dan ulasan penyedia layanan perjalanan, tujuan
perjalanan, tur, dan atraksi lokal;; Perangkat lunak yang dapat diunduh dan diinstal serta materi dan kurikulum pendidikan
yang dapat diunduh, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur, pemasaran, dan
distribusi, dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras, peralatan, dan jasa;
Perangkat lunak yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya untuk digunakan dalam bidang perancangan dan pengelolaan
program pendidikan; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk manajemen inventaris berbasis blockchain; Perangkat lunak
yang dapat diunduh untuk memberikan informasi konsumen, yaitu: kompilasi, peringkat, urutan, ulasan, rujukan dan
rekomendasi yang berkaitan dengan bisnis, restoran, penyedia layanan, acara, layanan publik dan lembaga pemerintah,
taman dan tempat rekreasi, organisasi keagamaan dan organisasi nirlaba; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
memelihara, mengelola, menganalisa, mengenkripsi, dan otentikasi pengguna data digital; Perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk mengakses, mengelola, mengoptimalkan, memperbaharui dan melacak perangkat serta untuk pengelolaan dan
pengoptimalisasikan fasilitas; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menyediakan keamanan antarmuka akses tunggal
(single sign-on) pada desktop, server, alat yang dapat dibawa-bawa, alat jaringan dan jaringan antarmuka; Perangkat lunak
yang dapat diunduh untuk otentikasi akses tunggal (single sign-on), manajemen identitas, manajemen privasi data, dan
pengumpulan persetujuan; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pengumpulan data dan penggunaan data dalam bidang
periklanan dan pemasaran digital; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk untuk penggunaan yang berhubungan dengan
program loyalitas konsumen dan kartu loyalitas.; Perangkat lunak yang dapat diunduh, yaitu, perangkat lunak untuk
mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak yang dapat memprogram mikroprosesor; Perangkat lunak yang
menggunakan sistem, proses atau peralatan otomatisasi; Perangkat lunak yang menjalankan fungsi pengawasan pada
pekerja dengan kemampuan mendeteksi penggunaan alat pelindung diri; Perangkat lunak yang menyediakan dompet digital.;
Perangkat lunak yang menyediakan informasi cuaca, berita-berita, musik dan informasi hiburan berdasarkan kecerdasan
buatan; Perangkat lunak yang menyediakan jadwal perjalanan, informasi parkir dan informasi terkait fasilitas yang tersedia di
sekitar lokasi berdasarkan informasi pada lokasi tersebut, yang mendasarkan pada kecerdasan buatan; Perangkat lunak yang
menyediakan jasa-jasa pemesanan berdasarkan kecerdasan buatan; Perangkat lunak-perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam asuransi; Perangkat navigasi Global Positioning System [GPS]; Perangkat nirkabel untuk pertukaran data;
Perangkat pelacak dan penentuan lokasi untuk merekam dan mentransmisikan koordinat lintang dan bujur untuk melaporkan
posisi global suatu aset termasuk yang melekat padanya untuk peralatan pertambangan dan konstruksi; Perangkat pelacakan
dan lokasi Global Positioning System [GPS]; Perangkat pelacakan kendaraan terdiri dari perangkat lunak komputer dan
perangkat keras komputer, sensor, transmiter, penerima dan penerima pencari posisi satelit global, semua untuk digunakan
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berhubungan dengan pelacakan kendaraan dan memonitor kendaraan; Perangkat pemantauan untuk mengkalkulasi,
memantau, merekam, atau menampilkan tingkat aktivitas fisik dan / atau periode ketidakaktifan fisik dan / atau langkah
berjalan atau berlari dan / atau jarak yang dicakup selama pelatihan dan / atau tingkat pelatihan dibandingkan dengan tujuan
pelatihan dan / atau kalori yang terbakar dan / atau tujuan pelatihan berdasarkan pelatihan sebelumnya dan / atau kualitas
istirahat dan pola tidur; Perangkat pendengar nirkabel; Perangkat pendidikan ilmiah; Perangkat pengendali listrik; Perangkat
penghubung pengisi daya [charging docks]; Perangkat penghubung pengisi daya [charging docks] untuk perangkat elektronik
yang digunakan untuk memanaskan tembakau; Perangkat penghubung pengisi daya [charging docks] untuk rokok elektronik;
Perangkat pengubah arus (listrik); Perangkat pengubah arus [listrik]; Perangkat penyimpanan yang tersambung ke jaringan
(NAS); Perangkat periferal untuk komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat elektronik yang dapat
dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam audio dan
video; Perangkat pintar yang dapat dipakai; Perangkat rekam gambar suara digital; Perangkat speaker atau audio; Perangkat
telekomunikasi, yaitu satelit-satelit, gateway dan stasiun satelit serta alat pengatur dan bagiannya; Perangkat untuk
mendapatkan informasi lingkungan (yaitu: jumlah/daya jalur telekomunikasi, troughput dan sejenisnya) mengenai
telekomunikasi melalui sinyal dari berbagai sensor; Perangkat visual interaktif digital; Perangkat yang dapat dibaca mesin
untuk sistem pembayaran tanpa uang tunai; Perangkat yang dapat dipakai untuk mengendalikan komputer, telepon seluler,
perangkat elektronik seluler, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan
video, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theatre, dan sistem hiburan; Perangkat-perangkat lunak computer
dan perangkat-perangkat keras computer dalam telepon genggam yang memungkinkan pemutaran dan unduhan aplikasi
perangkat lunak; Perangkat-perangkat lunak penerapan yang dapat dipindah-pindahkan untuk perkakas-perkakas
pemantauan air dan perkakas-perkakas untuk mendeteksi kebocoran; Perangkat-perangkat pengukur elektrik;
Perangkat–perangkat kontrol listrik untuk pemanas dan pengaturan energi; Peranti lunak aplikasi komputer untuk telepon
pintar, alat PDA dan komputer tablet, yaitu, peranti lunak untuk digunakan oleh pengemudi kendaraan dan penumpang untuk
mengakses, melihat, dan berinteraksi dengan dan mengunduh (download) konten informasi dan hiburan [sehubungan dengan
otomobil]; Peranti lunak aplikasi yang dapat diunduh yang menampilkan informasi cuaca, berita cuaca, ramalan cuaca,
informasi indeks suhu; Peranti lunak komputer dan peranti lunak aplikasi komputer untuk digunakan di telepon genggam dan
di kendaraan bermotor untuk pengiriman dan penerimaan sinyal untuk memfasilitasi pembukaan kunci dan penguncian pintu
dan sistem pengamanan yang dikonfirmasi, memulai dan menghentikan mesin dan mengakses, mengelola dan
mengendalikan sistem kendaraan, termasuk sistem informasi, sistem hiburan, sistem kontrol iklim dan fungsi
kendaraan[sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi
keuangan; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi keuangan.; Peranti lunak
komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi keuangan; Peranti lunak
komputer untuk mencari, mendapatkan, indeks, dan mengatur data; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian
data elektronik; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; Peranti lunak komputer
untuk mengirim surat elektronik; Peranti lunak komputer untuk menyediakan direktori informasi, situs web, dan sumber
tersedia pada jaringan komputer; Peranti lunak komputer untuk menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin
elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna di bidang kepentingan umum; Peranti lunak komputer untuk pengiriman
elektronik data, gambar, dan dokumen, audio, video dan multimedia lain melalui jaringan komputer global; Peranti lunak
komputer untuk pesan elektronik; Peranti lunak komputer yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk mengatur
dan membatasi akses pada data dan aktivitas pencarian mereka ketika menggunakan internet.; Peranti lunak komputer yang
digunakan untuk meningkatkan kinerja dan fungsionalitas jaringan komputer; Peranti lunak komputer yang memungkinkan
pengguna untuk menyesuaikan pengalaman melihat, mendengarkan dan bermain dengan memilih dan mengatur tampilan dan
kinerja element audio, video, dan audiovisual oleh pengguna di bidang musik, video, olahraga, berita, ulasan, cuaca, hiburan,
fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan,
teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness); Peranti lunak komputer yang menampilkan grafik, peta, bagan dan tampilan
terkomputerisasi terkait cuaca; Peranti lunak komputer yang menyediakan akses multi-pengguna ke jaringan komputer untuk
penyebaran berbagai dan beragam informasi; Peranti lunak screensaver yang dapat diunduh untuk digunakan pada komputer
Pribadi; Peranti lunak untuk memfasilitasi transaksi pembayaran yang aman dengan cara elektronik; Peranti lunak untuk
mencari dan mendapatkan informasi, situ web, dan sumber lain dari jaringan komputer; Peranti lunak untuk penyediaan
layanan perdagangan ekuitas, layanan crossing dan pertukaran sekuritas, metode otomatis untuk crossing perintah keuangan
(crossing financial orders), pertukaran keuangan dan crossing elektronik; Peranti lunak untuk telepon pintar yang memberikan
pengguna kemampuan untuk mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan membuka
kunci pintu kendaraan dan memulai dan mematikan kendaraan [sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak yang dapat
diunduh di bidang ilmu meteorologi dan lingkungan; Peranti lunak yang dapat diunduh yang menampilkan informasi cuaca,
berita cuaca, ramalan cuaca, informasi indeks suhu; Peranti lunak yang digunakan dalam identifikasi, penyimpanan, transmisi
dan pengambilan data yang aman secara elektronik; Peranti lunak yang menyediakan platform perdagangan (trading)
elektronik dan marketplace elektronik online; Peranti jaringan komputer untuk menghubungkan beberapa komputer dalam
suatu jaringan (Network hubs); Peredam Suara; Perekam DVD; Perekam compact disc; Perekam suara dan perekam video
yang menampilkan hiburan dan informasi dalam bidang bola basket; Periferal yang dapat dikenakan untuk digunakan dengan
komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, jam tangan pintar, kacamata pintar, cincin pintar, earphone,
headphone, televisi, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan video; Perisai pelindung yang dapat dipindahkan untuk
memisahkan inner mesin dari operator dan pengamat; Perkakas-perkakas pemantauan air dan perkakas-perkakas untuk
mendeteksi kebocoran; Perkakas-perkakas penghubung (konektor) kabel listrik; Perluasan dan penambahan jangkauan akses
jaringan; Perluasan, alat dan utilitas sistem komputer dalam bidang perangkat lunak aplikasi untuk menghubungkan komputer
pribadi, jaringan, aparatus telekomunikasi dan aplikasi jaringan komputer global; Permainan komputer untuk digunakan di
telepon genggam dan telepon seluler; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, penelitian, potret, kinematografi,
optik, timbang, ukur, sinyal, pengawasan (pemeriksaan), pertolongan dan pendidikan; Pesawat dan perkakas ilmu
pengetahuan, pelayaran, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbang, pengukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan),
pertolongan jiwa dan pendidikan; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, survei, fotografi,
sinematografi, audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan jiwa
dan pengajaran; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, survey, fotografi, sinematografi, audiovisual,
optic, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inpseksi untuk untuk melakukan, mengalihkan, mengubah,
mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; Pesawat komputer; Pesawat televisi;
Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas komunikasi; Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas untuk perekaman, transmisi,
penerimaan, pengolahan, pencaharian, reproduksi, manipulasi, memperagakan data analisi dan pencetakan suara, gambar
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imaji dan/atau data; Pheriperal audio; Pintu otomatis yang dioperasikan dengan listrik; Pintu/tangga keluar darurat pada saat
terjadi kebakaran; Pipa saluran kabel listrik; Piranti keras dan piranti lunak komputer untuk interkoneksi, pengintegrasian,
pengamanan, pengelolaan, pemantauan, dan pengoperasian sistem telefoni dan video conferencing; Piranti keras dan piranti
lunak komputer untuk pusat data yang digunakan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan jaringan komputer
dan data telekomunikasi; Piranti keras komputer dan alat pengendali jarak jauh untuk mengendalikan pengoperasian televisi,
monitor video, kotak konverter, audio, video, dan alat pemutar media dan alat perekam media, alat pemutar permainan, sistem
hiburan, sistem teater rumah, penghubung otomatisasi rumah, dan alat elektronik konsumen dan display; Piranti keras
komputer yang memuat fungsionalitas keamanan jaringan, termasuk firewall, enkripsi data, dan / atau interoperabilitas dengan
protokol keamanan jaringan; Piranti lunak dan aplikasi komputer yang menyediakan analisis perilaku pengguna, forensik
keamanan, manajemen risiko, pencegahan kehilangan data, perlindungan data cloud/awan, tata kelola data, pemantauan
kepatuhan, manajemen hak data, keamanan data, dan penyimpanan yang aman serta akses ke data, file, dan media; Piranti
lunak dan piranti keras komputer untuk mengirim, menyimpan, mengelola, mengintegrasikan dan mengakses pesan teks dan
pesan suara melalui telepon, surat elektronik, pager, asisten digital pribadi, serta jaringan komputer internal dan global; Piranti
lunak komputer dan piranti keras keamanan jaringan untuk memantau, menganalisis atau melaporkan informasi, data, dan lalu
lintas jaringan; Piranti lunak komputer dan piranti keras keamanan jaringan untuk mengoptimalkan sumber daya dan
ketersediaan sistem komputer; Piranti lunak komputer dan piranti keras keamanan jaringan yang digunakan dalam mendeteksi
dan mencegah intrusi jaringan dan malware serta untuk mengendalikan dan mengelola akses pengguna jaringan dan untuk
penegakan kebijakan jaringan; Piranti lunak komputer dan piranti keras komputer untuk keamanan jaringan, keamanan email
dan web, kendali akses yang aman, identifikasi pengguna, enkripsi, dan manajemen keamanan; Piranti lunak komputer ecommerce yang bisa diunduh yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan
komputer dan komunikasi global; Piranti lunak komputer untuk analisis berbasis situs web dan lalu lintas Internet; Piranti lunak
komputer untuk memastikan keamanan data yang berada di lingkungan komputasi awan; Piranti lunak komputer untuk
memfasilitasi kolaborasi antar individu dan antar organisasi; Piranti lunak komputer untuk memfasilitasi panggilan Voice Over
Internet Protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks, pesan instan dan layanan online jaringan sosial;
Piranti lunak komputer untuk memudahkan para penggunadalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar
komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi melalui Internet; Piranti lunak komputer untuk
mengadministrasikan, mengelola, dan memantau lalu lintas dan akses jaringan, mengoptimalkan kinerja jaringan, melakukan
diagnostik jaringan, mendeteksi malware dan ancaman jaringan, serta melaporkan keamanan jaringan dan analisis kinerja;
Piranti lunak komputer untuk mengamankan perangkat seluler; Piranti lunak komputer untuk menjadwalkan dan mengelola
kalender, menjadwalkan dan mengelola kontak, menjadwalkan dan mengelola rapat online; Piranti lunak komputer yang dapat
diunduh untuk memfasilitasi transmisi informasi, data, dokumen, suara, dan gambar melalui Internet secara elektronik; Piranti
lunak komputer yang dapat diunduh untuk memudahkan pengguna yang berpartisipasi dalam pertemuan dan kelas berbasis
web, dengan akses ke data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak melalui browser (peramban) web; Piranti lunak
komputer yang dapat diunduh untuk mengakses, melihat, dan mengendalikan komputer dan jaringan komputer dari jarak jauh;
Piranti lunak komputer yang digunakan untuk pengendalian informasi yang dikendalikan melalui suara dan asisten.pribadi,
yaitu, alat pengeras suara pintar dengan kemampuan asisten pribadi virtual yang terkoneksi dengan cloud dan dikendalikan
melalui suara; Piranti lunak komputer yang menyediakan pemantauan, analisis, audit, manajemen, deteksi, klasifikasi,
perlindungan, laporan, dan keamanan informasi serta data sensitif yang terletak di lingkungan komputasi awan untuk aplikasi
komputer dan seluler, platform komputer dan seluler, serta antarmuka pengguna yang terkait dengannya; Piranti lunak untuk
komputer dan perangkat seluler untuk mengamankan akses jarak jauh melalui Internet ke jaringan komputer pribadi; Piranti
lunak untuk melakukan konferensi audio dan video, komunikasi video dan suara, pengiriman pesan singkat, layanan
komunikasi Voice over Internet Protocol (VoIP), saling berbagi aplikasi, saling berbagi desktop komputer, manajemen
kehadiran, manajemen dokumen, integrasi aplikasi; Piranti lunak untuk melakukan proses panggilan melalui transmisi audio,
data, video, dan lalu lintas suara; Piranti lunak untuk memudahkan pengunggahan, posting, menampilkan, memberi tag,
mengedit, mengatur, dan mentransmisikan gambar serta karya audio visual; Piranti lunak untuk mengirim dan menerima
pesan-pesan elektronik, grafik, gambar, konten audio dan audio visual melalui jaringan komunikasi global; Piranti lunak untuk
pemrosesan gambar, grafik, audio, video dan teks; Piranti lunak yang bisa diunduh dalam lingkup aplikasi pesan; Piranti lunak
yang bisa diunduh, yaitu, piranti lunak pesan instan, piranti lunak berbagi file, piranti lunak komunikasi untuk pertukaran data,
audio, gambar dan grafik video melalui komputer secara elektronik, seluler, jaringan nirkabel dan komunikasi; Piranti lunak
komputer untuk penyediaan, penggunaan, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan,
pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah,
penemuan, dan penggunaan berbagai sistem operasi, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer
dan jaringan infrastruktur komputasi virtual; Piring Petri; Piringan (disc) kaset dan kartu memori dengan program video game
yang telah direkam; Piringan hitam; Pita keamanan holografik bersandi; Pita pengiriman holografik bersandi; Pita pengukur
baja; Pita pengukur baja stainlis; Pita pengukur fiberglass; Pita perekaman video; Pita-pita video; Planimeter; Platform
arsitektur terbuka untuk keamanan elektronik dan otomatisasi aplikasi di industri pertambangan terdiri dari, yaitu, suatu server
pusat, suatu perangkat lunak untuk mengelola, modul gateway, probe jaringan, node nirkabel, modem kendaraan, pemancarpenerima dan antarmuka kendaraan, modul lampu pada topi dan modul jaringan sensor; Platform berbasis website dan
aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; Platform dan aplikasi yang menyediakan jasa
layanan yang menghubungkan pembeli emas dengan penjualan emas; Platform digital; Platform perangkat keras dan
perangkat lunak komputer menampilkan tampilan interaktif, sistem pengontrol, dan perangkat pengontrol, sistem peringatan,
konektivitas, komputer onboard, dan GPS untuk kendaraan, kendaraan yang terhubung, kendaraan yang dikemudikan secara
mandiri, dan kendaraan tanpa pengemudi; Platform perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk industri pertambangan
terdiri dari suatu server pusat jaringan, suatu perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk modul router jaringan, node
nirkabel, modul router jaringan, modem kendaraan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit antarmuka dan modul router
jaringan untuk kendaraan, modul lampu pada topi, sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk penambang dan modul
jaringan sensor, modul router jaringan yang menyampaikan informasi dari sensor yang ditempatkan di tambang ke server
pusat jaringan; Platform perangkat lunak komputer untuk komputasi kognitif; Platform perangkat lunak yang digunakan untuk
perdagangan emas secara daring/online (berbasis mobile ataupun web) di bursa berjangka; Platform perangkat lunak yang
memfasilitasi penyediaan informasi; Platform piranti lunak komputer untuk mencari, menilai, mengukur, dan memulihkan
malware yang diduga menargetkan perangkat komputasi; Platform-platform pesan menggunakan program komputer chatbot
(perangkat lunak); Plotter; Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen bisnis; Podcast yang dapat diunduh di bidang
manajemen proyek; Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen strategis; Ponsel dan tablet; Ponsel pintar dalam
bentuk kacamata; Ponsel pintar yang digunakan pada bagian anggota badan; Pos pembatas jalan (Traffic post); Power Meter
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digital; Power bank portabel; Power inverter; Power supply dvb; Power system; Printer digital berwarna; Printer ink jet; Printer
inkjet; Printer kartu identitas; Printer yang dapat dibawa [portable]; Printer-printer berwarna; Probe untuk penguji sirkuit
terpadu, semikonduktor dan jaringan telekomunikasi, alat dan instrumen elektronik, elektronik opto, fotonik, dan penguji skala
nano, sinyal, gambar dan pengukur, yaitu amplifier, attenuator, filter dalam bentuk pengolah sinyal yang berfungsi untuk
menghilangkan komponen frekuensi yang tidak diinginkan dari sinyal, untuk menambahkan yang diinginkan atau keduanya,
mengondisikan dalam bentuk alat yang digunakan untuk persiapan sensor sinyal output untuk pengolahan, konverter, mixer
dalam bentuk perangkat untuk membuat frekuensi baru dari dua atau lebih sinyal untuk diaplikasikan, modulator dalam bentuk
peralatan untuk memvariasikan satu atau lebih sifat gelombang periodik untuk membawa sinyal, demodulator, prescaler,
pembagi dalam bentuk peralatan untuk menggabungkan sebagian dari sinyal dalam saluran transmisi ke port yang
memungkinkan sinyal porsi untuk digunakan pada sirkuit lain, penggabung dalam bentuk peralatan untuk menggabungkan
sinyal di port ke dalam sinyal yang sudah ada dalam saluran transmisi, isolator dalam bentuk peralatan 2 port non-resiprokal
yang memungkinkan sinyal untuk melintas hanya dalam satu arah, sirkulator dalam bentuk peralatan multi-port non-resiprokal
di mana sinyal yang memasuki port apa pun ditransmisikan hanya ke port berikutnya secara rotasi, pembatas dioda terpadu,
sakelar dan router untuk melakukan pembangkitan sinyal, pengolahan sinyal, penguatan sinyal, konversi sinyal dan kontrol
sinyal; Processor; Profesional speaker sistem; Program aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan jam tangan pintar; Program
aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk manajemen
Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat
serupa lainnya untuk manajemen aset Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel,
smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk penilaian Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang
dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk penilaian aset Kekayaan
Intelektual; Program computer untuk pengembangan piranti lunak; Program computer, perangkat lunak computer, rekaman
audio dan/atau video; Program dan perangkat lunak komputer yang dipasang di dalam kendaraan; Program dan perangkat
lunak permainan (game) komputer yang memungkinkan pengguna untuk bermain permainan (game) dengan telepon
bergerak; Program komputer (perangkat lunak yang bisa diunduh); Program komputer untuk alat-alat komunikasi; Program
komputer untuk deteksi dan penghapusan virus komputer; Program komputer untuk digunakan dalam aplikasi grafik komputer;
Program komputer untuk digunakan dalam pemrosesan data yang berhubungan dengan catatan keuangan; Program
komputer untuk manajemen keuangan; Program komputer untuk menganalisa ayunan golf; Program komputer untuk
menjalankan transaksi melalui e-commerce; Program komputer untuk pelaporan keuangan; Program komputer untuk
perangkat komunikasi; Program komputer untuk permainan yang sebelumnya telah direkam; Program komputer yang
berhubungan dengan perihal keuangan; Program komputer yang dapat diunduh dalam lingkup aplikasi seluler; Program
komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam melacak status berbagai pengguna dari jasa permainan interaktif online
dan untuk mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua tingkat kecakapan; Program
perangkat lunak algoritma untuk mengoperasikan dan mengontrol komputer; Program perangkat lunak aplikasi pintar untuk
terminal nirkabel yang direkam; Program perangkat lunak aplikasi pintar, dapat diunduh untuk terminal nirkabel; Program
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yang dipasang di ponsel atau komputer, digunakan untuk memberikan
evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen, dan lain-lain untuk pengguna; Program perekaman sirkuit
elektronik untuk peralatan hiburan untuk digunakan dengan layar kristal cair; Program permainan komputer; Program
permainan komputer multimedia interaktif yang dapat diunduh; Program permainan komputer untuk mensimulasikan
perdagangan sekuritas keuangan (perangkat lunak); Program permainan komputer yang dapat diunduh melalui internet;
Program permainan online; Program permainan portabel yang dapat diunduh; Program permainan untuk mesin permainan
video di rumah atau permainan genggam dengan layar kristal cair yang dapat diunduh; Program permainan video dan
komputer; Program permainan video interaktif yang dapat diunduh; Program permainan video yang dapat diunduh; Program
permainan yang dapat diunduh, yang disediakan dari online; Program-program komputer terekam; Program-program
komputer untuk melihat informasi, statistik atau trivia tentang bola basket; Prosesor data dan sinyal digital dan optikal;
Proyektor gambar bergerak; Proyektor holografik 3D; Proyektor untuk pengeditan film; Proyektor-proyektor multimedia
untuk home theaters; Publikasi elektronik dan digital yang dapat diunduh; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam area
aparatus dan perangkat elektronik, semikonduktor, dan elektronik terpadu, komputer, telekomunikasi, hiburan, teleponi, dan
telekomunikasi dengan kabel dan nirkabel; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk artikel, makalah, dan bahan
pengajaran di bidang telekomunikasi, Internet, pelatihan, bisnis, penjualan, dan pemasaran; Publikasi elektronik yang dapat
diunduh dalam bentuk e-book/buku elektronik, panduan kepatuhan, lembar data, dan laporan di bidang komputasi awan/cloud
dan keamanan data untuk lingkungan komputasi awan/cloud computing publik; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam
bentuk jadwal permainan semua dalam bidang bola basket yang disediakan melalui Internet; Publikasi elektronik yang dapat
diunduh dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan
komunikasi nirkabel.; Publikasi elektronik yang dapat diunduh di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas
matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic
ilmu kedokteran, laboratorium obat-obatan, obat-obatan untuk ilmu kedokteran hewan, penelitian klinikal, pengembangan
obat-obatan, hasil-hasil pharmasi, penelitian laboratorium, penelitian ilmu pengetahuan, penelitian ilmu kedokteran, ilmu
hayati, biologi, mikrobiologi dan metagenomik, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, pengujian genetika dan
genetika; Publikasi elektronik yang dapat diunduh di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam
nukleat; Publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, brosur, berita berkala, laporan, dan bahan pendidikan dan pengajaran
dalam bidang investasi dan keuangan; Publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku komik, novel grafis, majalah,
manual/petunjuk, dan berita berkala dalam bidang hiburan dan permainan video; Publikasi elektronik, termasuk bahan yang
dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan buku-buku di
bidang hukum; Publikasi yang berkaitan dengan layanan keuangan dan keuangan, disediakan dalam bentuk elektronik dan
dipasok secara online dari database, dari Internet, atau melalui perangkat komunikasi seluler; Publikasi-publikasi elektronik
yang dapat diunduh dalam bentuk majalah-majalah, surat kabar-surat kabar, buku-buku, buku pedoman di bidang elektronik;
Pusat distribusi serat optik; Pusat sensor curah hujan; Pusat sensor level air; Pusat sensor untuk pertanian; Pustaka
perangkat lunak untuk digunakan dalam analisa data; Pustaka perangkat lunak untuk digunakan dalam mendesain dan
mengembangkan algoritma pembelajaran mesin dan jaringan saraf dalam; RADIO PANGGIL (HT); RELAI LISTRIK; Rak
penyimpanan CD, bukan furnitur; Rangkaian chip; Rangkaian rekaman suara musikal; Ransel dan tas bawaan terutama yang
diadaptasi untuk membawa komputer; Ransel dan tas jinjing khusus diadaptasi untuk membawa komputer; Reduktor (Listrik);
Rekaman audio dan video yang menampilkan hiburan musik dan musik; Rekaman audio visual yang menampilkan film dan
program hiburan yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang dewasa muda; Rekaman
audio yang dapat diunduh; Rekaman audiovisual yang menampilkan hiburan musik dan musikal; Rekaman compact [musik];
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Rekaman suara dan / atau video; Rekaman video yang dapat diunduh menampilkan musik dan hiburan musik; Rekaman video
yang dapat diunduh, rekaman video langsung (streaming), dan rekaman suara yang dapat diunduh dalam bidang bola basket
yang tersedia pada Internet; Rel MCB; Relai beban lebih; Relai kompensasi faktor daya reaktif; Relai kontrol faktor daya; Relai
listrik dan elektronik; Relai perlindungan daya; Relay listrik; Relay untuk stasiun radio dan TV; Remote kontrol televisi; Resistor
listrik; Respirator wajah elastomer selain untuk pernapasan buatan; Reverb; Robot untuk hiburan; Rompi jaring untuk
keselamatan; Rotator untuk laboratorium; Rumah kamera; Ruter, sakelar, hub dan server pengoperasian perangkat lunak;
SEKUN KABEL; SELONGSONG KABEL; SISTEM PANGGILAN NIRKABEL; Sakelar Jendela; Sakelar Kunci Pintu; Sakelar
kontrol; Sakelar untuk jaringan komputer, server dan router; Saklar Kecil Pengganti; Sambungan untuk saluran listrik;
Sandaran penyangga yang diadaptasikan untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Saringan Kamera; Sarung
dan tas untuk computer portabel; Sarung pelindung untuk kartu memori; Sarung untuk komputer laptop, komputer tablet,
telepon mobile; Sarung untuk peramban multimedia genggam; Sarung, wadah dan tempat lensa kontak; Saver mobil (pengisi
daya); Sekering untuk baterai kendraan; Sekuensing generasi berikutnya (NGS) prosesor data bioinformasi skuensing
generasi berikutnya di bidang sekuensing, genotipe, penguiian genetik, dan genetika asam nukleat; Selongsong sambungan
untuk kabel listrik; Sensor alarm pendeteksi motion, suhu, cahaya, getar, micro switch; Sensor Interaktif; Sensor aki deteksi
aki; Sensor arah kecepatan angin; Sensor cuaca lalu lintas; Sensor curah hujan; Sensor debu; Sensor ec tanah; Sensor
elektronik atau listrik untuk mendeteksi, memproses, mengumpulkan, merekam dan mentransmisikan data umum yang
berkaitan dengan kesehatan, siklus tidur, irama jantung dan aktifitas fisik; Sensor fotoelektrik; Sensor hujan; Sensor kualitas
air; Sensor posisi LED; Sensor posisi optik; Sensor suhu evaporator untuk kendaraan; Sensor suhu listrik; Sensor suhu
pendingin untuk kendaraan; Sensor suhu udara sekitar untuk kendaraan; Sensor untuk penggunaan ilmiah; Sepatu untuk
perlindungan yang tahan asam (acidproof); Sepatu/alas kaki pelindung, sepatu/alas kaki pengaman, sepatu bot pengaman
dan sepatu pengaman; Seperangkat pesawat telepon; Seperangkat pesawat telepon tanpa kabel; Serangkaian data kriptografi
yang dapat diunduh untuk menerima dan membelanjakan mata uang kripto; Serat untuk transmisi suara dan gambar; Server
untuk otomatisasi rumah; Set-top box yang memiliki kemampuan mengenali suara; Set-top boxes yang menggabungkan
fungsi pengenalan suara; Simulator latihan golf; Simulator pelatihan kelistrikan; Simulator pelatihan kelistrikan (perangkat
pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat lunak); Sinematografi; Sirkuit elektronik penyimpan program permainan
video; Sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram magnetik optik dan cakram optik dalam bentuk kartrid (cartridges) ROM
dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan untuk peralatan permainan (game) genggam dengan display
kristal cair; Sirkuit manajemen baterai; Sirkuit terintegrasi (IC) di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan
genetika asam nukleat; Sirkuit terpadu, chip, modul, pengendali untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi,
lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya yang memanfaatkan teknologi pita
lebar ultra di dalamnya, yaitu, telepon selular pita lebar ultra, radar pita lebar ultra dan sistem penentuan posisi pita lebar ultra;
Sistem Penentuan Posisi Global; Sistem Penentuan Posisi Global untuk kapal; Sistem alat pemadam api secara otomatis
untuk perlindungan dari api; Sistem baterai yang dapat diperbarui untuk menyediakan daya cadangan; Sistem kabel gantung
(listrik),; Sistem keamanan secara elektronik untuk jaringan rumah; Sistem keamanan untuk perangkat keras dan perangkat
lunak komputer; Sistem kendali untuk penerangan; Sistem komponen audio terdiri dari pengeras suara kitar (surround sound),
pengeras suara, tuner, sound mixers, alat untuk menyamakan suara speaker (equalizer), perekam audio, alat penerima radio;
Sistem konferensi video dan audio yang terdiri dari peralatan endpoint (titik terakhir di mana pesan itu diterima), port daya dan
Ethernet, telepon IP, kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon, dan proyektor; Sistem konferensi video dan audio
yang terdiri dari perangkat endpoint, port daya dan Ethernet, telepon IP, kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon,
dan proyektor, kursi dan meja konferensi, yang semuanya dijual sebagai satu unit; Sistem kontrol [perangkat keras komputer]
untuk sistem pencetakan; Sistem memori untuk komputer; Sistem menarik dan mengulur kabel listrik; Sistem multi kamera
untuk digunakan dalam kendaraan; Sistem navigasi transit publik meliputi tampilan peta digital interaktif, instruksi interaktif dan
informasi yang dihasilkan oleh pengguna; Sistem otomatisasi rumah yaitu peralatan kontrol pusat untuk rumah pintar; Sistem
pemantauan kualitas gas dan udara; Sistem pencitraan video; Sistem penentuan posisi; Sistem penentuan posisi untuk
pencahayaan; Sistem pengenalan suara; Sistem pengeras suara; Sistem penghantar listrik (Conductor system); Sistem
penghantar listrik tertutup dengan bahan pvc dan tembaga sebagai bahan penghantar listrik (Enclosed conductor system);
Sistem pengontrol tenaga listrik untuk digunakan bersama dengan mesin pembakaran besar internal untuk jasa industri dan
sistem pengontrol tenaga listrik untuk unit yang dikemas yang terdiri dari mesin pembakaran besar internal dan generator.;
Sistem pengontrol untuk ventilasi, pemanasan dan suhu AC; Sistem perkabelan listrik; Sistem suara terdiri dari remote control,
amplifier, pengeras suara dan komponennya; Sistem-sistem pemrosesan suara; Sistem-sistem pengumpulan pembayaran tol
secara elektronik; Situs web dan aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk dengan
mudah melihat, memesan atau membeli kegiatan dan layanan yang berkaitan dengan makan, kebugaran, kecantikan dan
kesehatan; Slide (fotografi); Slide fotografi; Software aplikasi komunikasi melalui internet; Software penyimpanan database
untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran; Software untuk survey; Soket yang dapat digerakan; Sombok (Toa); Sonar; Speaker
[peralatan audio]; Speaker aktif dan pasif; Speaker audio pintar; Speaker mobil; Speaker yang dapat dikendalikan dengan
suara; Splitter hdmi; Stabilizer listrik; Stand yang disesuaikan untuk ponsel; Stasiun cadangan darurat untuk pengisian baterai;
Stasiun dok dan adaptor, yaitu, stasiun dock elektronik dan adaptor listrik untuk mengisi daya perangkat seluler dan baterai,
yang menghubungkan perangkat telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat layar, komputer, mouse dan keyboard; Stiker
(skins) komputer, yaitu, plastik film yang dipasang sebagai stiker untuk menutupi dan melindungi peralatan elektronik, yaitu,
telepon genggam, pemutar musik portabel, PDA, dan tablet elektronik; Stop kontak; Stop kontak listrik; Suar pensinyalan LED;
Suara yang dapat diunduh; Suhu udara masuk atau untuk kendaraan; Sumber pencahayaan optik; Suplai daya bebas
gangguan; Suplai daya listrik, bergerak (Baterai yang dapat diisi ulang); Switch Stater; Switchgear; TESPEN; TRAFO STEP
DOWN; TRAFO STEP UP; Tablet elektronik dan perangkat PDA; Tabung api ringan; Tabung pemadam api; Tabung pitot;
Tabung sinar-X tidak untuk tujuan medis; Tag yang dapat dibaca mesin; Tali Telepon Seluler; Tali jam tangan (pintar)
elektronik untuk memonitor kesehatan yang mengkomunikasikan data waktu-nyata ke perangkat elektronik lainnya; Tali jam
tangan dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal elektronik seperti telepon-telepon pintar,
komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; Tampilan OLED; Tampilan QLED; Tampilan holografik 3D; Tampilan
iklan elektronik; Tampilan layar LED untuk televisi; Tampilan panel yang berbentuk datar; Tampilan virtual dan tampilan
penggabungan antara obyek virtual dengan obyek nyata/realita (augmented reality), kacamata, pengontrol, dan headset;
Tampilan-tampilan layar LED (LED Displays); Tangga telekop single [bagian dari teleskop]; Tas khusus untuk ponsel; Tas
komputer dan ransel yang diadaptasi untuk membawa komputer; Tas untuk kamera dan peralatan fotografi; Tas untuk
peralatan fotografi; Tas-tas untuk membawa keyboards; Tatakan dudukan untuk kamera; Telepon Seluler; Telepon VoIP;
Telepon nirkabel; Telepon pintar (smartphones) yang dipasang di pergelangan tangan; Telepon pintar berupa jam tangan;
Telepon pintar yang dipasang di pergelangan tangan; Telepon portabel; Telepon seluler pintar; Televisi DMB [Penyiaran
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Multimedia Digital]; Televisi LED; Televisi QLED; Televisi daring; Televisi dioda kuantum dot pemancar cahaya; Televisi mobil;
Televisi tabung sinar katoda; Tempat kumparan listrik; Tempat penyimpanan baterai; Tempat telepon seluler terbuat dari kulit
atau kulit imitasi; Terminal komunikasi yang terdiri dari peranti keras dan/atau peranti lunak komputer untuk menyediakan
video, audio, data, permainan video dan komunikasi telepon dan/atau transmisi; Terminal poin of sale elektronik; Terminal
radio; Terminal telekomunikasi interaktif listrik; Terminal-terminal interaktif; Terminal–terminal portabel untuk penggunaan
pribadi untuk merekam/ mengatur/ mentransmisikan/ mengendalikan/ mereview kesehatan dan perawatan kesehatan, dan
menerima teks, data, gambar, file audio; Textile printer; Theodolit; Tiang mic; Tiang speaker; Timbangan; Timbangan analitik;
Timbangan diet; Timbangan digital (Digital Balance); Timbangan duduk; Timbangan fitness; Timbangan gantung [timbangan
tuas]; Timbangan kamar mandi elektronik; Timbangan kue; Timbangan presisi; Timbangan compact (kecil); Token keamanan;
Tongkat pengatur lalu lintas berkilau atau mekanis (Traffic baton); Transmisi nirkabel untuk digunakan dalam mobil untuk
pelacakan, pemantauan dan diagnosis perawatan kendaraan dan untuk memberikan informasi kepada pengemudi
[sehubungan dengan otomobil]; Transponder-transponder yaitu, terminal-terminal elektronik yang dipasang pada kendaraan
untuk transaksi-transaksi komersial secara elektronik; Truk pemadam api (fire trucks); Truk pemadam api berfungsi sebagai
anti huru hara (Riot trucks); Tudung pencegahan bencana alam; Tuner sinyal radio; Tusuk kontak, sok kontak dan kontakkontak lain (sambungan listrik).; Tutup pelindung untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; USB drive perangkat
keras (Universal serial bus hardware drives); USB flash drive; USB flash drive kosong; USB flash drive yang sudah direkam
sebelumnya; USB pengisi daya; USB port pengisi baterai; USB yang dapat dihubungkan dengan periferal komputer; Unit
onboard yang menggabungkan peralatan telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi; Unit alarm central; Unit head (kepala)
audio visual; Unit pengawas hewan peliharaan; Unit transmisi audio; Unit-unit pengeras suara (Speakers); Variabel resistor;
Video dan podcast yang dapat diunduh di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan,
musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan
kesejahteraan (wellness); Video game; Video interkom; Video kartun yang dapat diunduh; Video komik yang dapat diunduh;
Video pendek dan spot promosi dalam CD, pita video dan DVD pra-rekam; Video wall; Video yang dapat diunduh di bidang
manajemen bisnis; Video yang dapat diunduh di bidang manajemen proyek; Video yang dapat diunduh di bidang manajemen
strategis; Videotron; Wadah lensa kontak; Wadah pelindung tahan air dan bukan tahan air untuk kamera; Wadah/tempat untuk
membawa, pegangan, wadah/tempat pelindung dan sandaran/penyangga dengan tampilan/dengan fitur konektor untuk catu
daya, adaptor, alat pengeras suara pengisi daya dengan baterei, yaitu, komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile;
Waveguides untuk pengiriman balok berdaya tinggi; Webcast dan podcast yang dapat diunduh yang menampilkan audio,
video, dan siaran multimedia lainnya yang dapat diunduh di bidang musik, televisi, film, buku, berita, konser, radio, olahraga,
permainan, acara budaya, dan program terkait hiburan dan pendidikan; Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen
bisnis; Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen proyek; Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen
strategis; Wide format printer; Woofer; acidimeter untuk baterai; adapter jaringan komputer; adapter lensa kamera; adapter
tanpa kabel untuk komputer; adapter, sakelar, router dan hub jaringan komputer; adaptor daya; adaptor daya untuk komputer;
adaptor ethernet; adaptor frekuensi radio; adaptor kabel; adaptor kartu flash; adaptor kartu komputer; adaptor kartu memori
flash; adaptor listrik; adaptor penghubung dari server ke jaringan area penyimpanan; adaptor stereo mobil; adaptor telepon;
adaptor untuk laptop; agenda elektronik; agitator magnetik untuk penggunaan laboratorium; agregator ethernet-over-VDSL;
aki; aki mobil; aki motor; aki untuk sepeda listrik, baterai untuk senter; akselerator grafis; akselerator partikel; akselerator
partikel [mesin]; akselerator video; akselerometer; akseptor uang kertas; aksesoris daya listrik yaitu dalam bentuk outlet daya
listrik; aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan kabel
ekstensi earphone (earphone cases); aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone cushions), bantalan earphone
(earphone pads), dan sarung earphone (earphone cases); aksesoris headphone, yaitu, bantal headphone (headphone
cushions), bantalan headphone (headphone pads), dan kabel ekstensi headphone; aksesoris kacamata; aksesoris kacamata,
yaitu tali, tali leher dan tali kepala untuk kacamata; aksesoris komputer, yaitu, tutup pelindung dan tempat untuk telepon
genggam, mouse komputer (tetikus komputer), headphone, komputer tablet, USB drive; aksesoris telepon seluler, yaitu
headset, tali telepon genggam; aksesoris untuk perangkat seluler, portabel dan genggam, yaitu, earbud (perangkat pendengar
berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga), earphone dan headphone; aktinometer; aktuator otomatis untuk digunakan
dalam minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan alat silinder untuk melindungi sensor suhu; aktuator
pembangkit pulsa; akumulator [baterai]; akumulator untuk daya fotovoltaik; akumulator, listrik; akumulator, listrik, untuk
kendaraan; alarm; alarm akustik; alarm anti-intrusi; alarm anti-pencurian, selain untuk kendaraan; alarm asap; alarm bayi;
alarm bergetar sebagai pengingat untuk minum obat; alarm bunyi; alarm gas; alarm jendela; alarm jendela elektronik; alarm
keamanan; alarm keamanan anti pengganggu untuk pintu; alarm keamanan pribadi; alarm kebakaran; alarm kebakaran dalam
bentuk ornamen pohon Natal; alarm kebocoran air; alarm kebocoran gas; alarm kolam renang; alarm peluit; alarm pencuri;
alarm pencuri elektronik; alarm pencurian; alarm pintu; alarm pintu elektronik; alarm pribadi; alarm, sensor alarm, dan sistem
pemantauan alarm; alas kaki untuk perlindungan dari bahaya biologis; alas kaki untuk perlindungan terhadap api; alas kaki
untuk perlindungan terhadap iradiasi; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan; alas kaki untuk perlindungan
terhadap kecelakaan atau cedera; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; alas kaki untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran, termasuk sepatu bot dan sepatu untuk perlindungan kecelakaan
untuk digunakan dalam industri; alas kaki untuk perlindungan terhadap tumpahan bahan kimia; alas mouse; alas mouse
komputer; alat alarm pribadi; alat analisis gas; alat analisis kelembaban kulit, bukan untuk keperluan medis; alat analisis
kromatogram untuk penggunaan ilmiah atau laboratorium; alat analisis makanan; alat analisis udara; alat anti pencurian; alat
anti-korosi katodik; alat baca [peralatan pengolah data]; alat baca sandi balok (barcode); alat bantu pernapasan bawah air; alat
bantu pernapasan oksigen, selain untuk alat bantu pernapasan buatan; alat bantu pernapasan untuk berenang di bawah air;
alat bantu pernapasan, kecuali untuk pernapasan buatan; alat cetak biru; alat dan instrumen astrometri; alat dan instrumen
fotografi; alat dan instrumen gambar yang disesuaikan untuk digunakan dengan komputer; alat dan instrumen keselamatan
dan keamanan; alat dan instrumen multimedia; alat dan instrumen pengajaran; alat dan instrumen pensinyalan; alat dan
instrumen radio; alat dan instrumen survei; alat dan instrumen ukur listrik; alat dan instrumen untuk astronomi; alat dan
instrumen untuk fisika; alat dan instrumen untuk memindai mikroskop konduktansi ion; alat dan instrumen untuk memindai
mikroskop probe; alat dan instrumen untuk mengukur dan mengendalikan; alat dan instrumen untuk mentransfer, menerima
dan menyimpan suara, gambar dan data, baik dalam bentuk digital maupun analog; alat dan instrumen untuk merekam,
mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; alat dan instrumen untuk merekam, mentransmisikan, mereproduksi, atau
memproses suara, gambar, atau data; alat dan instrumen untuk mikroskop; alat dan instrumen untuk pemindaian mikroskop
ion; alat dan instrumen untuk tujuan penelitian; alat dan perlengkapan fotografi; alat dan simulator pelatihan; alat dan sistem
pemadam kebakaran; alat demagnetisasi untuk pita magnetik; alat diagnostik, bukan untuk tujuan medis; alat difraksi
[mikroskop]; alat distilasi untuk tujuan ilmiah; alat distilasi vakum untuk penggunaan laboratorium; alat elektro-dinamis untuk
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kendali jarak jauh sinyal; alat elektronik Global Positioning System [GPS]; alat elektronik dan perangkat lunak komputer yang
mengijinkan penggunaan bersama-sama dan transmisi data dan informasi antar alat dengan tujuan memfasilitasi pemantauan,
kontrol, dan otomatisasi lingkungan; alat elektronik genggam untuk penerimaan dan/atau pengiriman data nirkabel, terutama
pengiriman dan penerimaan pesan-pesan, video-video, suara-suara; alat elektronik yang dapat dikenakan; alat fotokopi; alat
fototelegrafi; alat holografi; alat identifikasi hewan elektronik; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio
pengontrol suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk mengakses dan menelusuri database online,
situs web, telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel untuk dokumen, berkas,
dan informasi atas perintah yang disimpan lainnya; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol
suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk mengirim (streaming) dan memainkan audio, video, dan
konten multimedia, untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media portabel, dan
alat untuk mengirim (streaming) media digital; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol suara
dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk menyediakan jasa pelayanan pengurus (concierge) pribadi untuk
pihak lain yang diinisiasikan oleh perintah pengontrol-suara melalui suatu telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar,
komputer genggam, komputer portabel, yaitu, menambah dan mengakses janji bertemu dengan kalendar, alarm,
penghitung/pengatur waktu (timers), pengingat (reminders) dan membuat reservasi restoran, perjalanan, dan hotel; alat input
komputer; alat inspeksi cacat permukaan wafer; alat inspeksi optik untuk keperluan industri; alat inspeksi optik untuk
keterlacakan persiapan farmasi dan paket farmasi; alat ionisasi tidak untuk pengolahan udara atau air; alat ionisasi untuk
penggunaan ilmiah atau laboratorium; alat ionisasi, kecuali untuk pengolahan udara atau air; alat juru bahasa elektronik; alat
kaca untuk cetakan foto; alat kemudi, otomatis, untuk kendaraan; alat kendali jarak jauh *; alat kendali jarak jauh portable
untuk kick-up block; alat kendali jarak jauh radio untuk memulai mesin mobil; alat kendali jarak jauh untuk mengendalikan
komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar,
kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem
home theatre, dan sistem hiburan; alat kendali jarak jauh untuk mengontrol komputer, telepon seluler, perangkat elektronik
mobile, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan pintar, kacamata pintar, alat pemutar dan alat perekam audio
dan video, televisi, alat pengeras suara, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; alat keselamatan diri; alat
keselamatan kerja; alat komunikasi data yang mengirimkan data dan informasi ke database; alat kontrol elektronik [EKG]
untuk lampu LED dan lampu; alat kontrol elektronik untuk robot; alat kontrol jarak jauh untuk kompresor; alat kontrol jarak jauh
untuk membuka dan menutup pintu; alat kontrol jarak jauh untuk membuka dan menutup pintu kendaraan; alat kontrol jarak
jauh untuk pompa vakum; alat kontrol keamanan; alat kontrol lalu lintas udara; alat kontrol listrik untuk robot; alat kontrol
pencahayaan; alat kontrol, pengujian dan pemantauan listrik; alat kromatografi cair untuk penggunaan laboratorium; alat
kromatografi otomatis untuk penggunaan laboratorium; alat kromatografi penukar ion otomatis untuk penggunaan
laboratorium; alat kromatografi untuk penggunaan laboratorium; alat lampu lalu lintas [perangkat pensinyalan]; alat listrik untuk
mengontrol; alat magnetic resonance imaging [MRI], bukan untuk tujuan medis; alat medis dalam bentuk sensor untuk
memantau pasien sebelum, selama atau setelah bedah ortopedi; alat medis untuk analisis gaya berjalan; alat medis yang
menggabungkan realitas virtual atau realitas tertambah (augmented reality) untuk digunakan oleh praktisi kesehatan dalam
prosedur pembedahan, keterlibatan pasien atau rehabilitasi pasien; alat medis, yaitu, sistem robot bedah yang terdiri dari
lengan robot bedah, sensor, kamera, instrumen bedah, perangkat lunak untuk pengelolaan operasional dari sistem, monitor
video, peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi, unit tampilan visual, peralatan perekam dan tampilan optik
(optical viewing), kontrol elektronik, penyangga (stand) dari kamera navigasi, penyangga (stand) dari lengan robot serta layar
sentuh, semua dijual sebagai satu unit; alat multiplexing video; alat navigasi satelit; alat navigasi satelit, yaitu, sebuah Global
Positioning System (GPS); alat navigasi untuk kapal; alat navigasi untuk kendaraan; alat navigasi untuk kendaraan [komputer
terpasang]; alat navigasi untuk mobil; alat pelindung diri (APD); alat pemadam api; alat pemadam api untuk mobil; alat
pemadam kebakaran untuk mobil; alat pemancar dan alat penerima yang digunakan untuk menemukan hewan peliharaan
yang hilang; alat pemancar elektronik untuk mengirim tempat menarik ke kendaraan [sehubungan dengan otomobil]; alat
pemancar suara; alat pemantau tingkat cairan; alat pemantauan pembangkit listrik; alat pemantauan untuk perangkat yang
mendukung Internet of Things [IoT]; alat pemantauan, selain untuk keperluan medis; alat pembaca kartu flash; alat
pembayaran elektronik dan terminal untuk tempat penyelesaian transaksi jual beli; alat pembersih kepala magnetik; alat
pembersih lensa kontak; alat pembersih pita magnetik; alat pembersih untuk disc rekaman suara; alat pembesar [fotografi];
alat pembicara; alat pemusatan untuk transparansi fotografi; alat pemutar reproduksi suara; alat pemutus listrik; alat penahan
kabel listrik; alat penarik kabel listrik; alat pencampur suara; alat pencatat absensi elektronika; alat pendengar; alat pendengar
untuk komunikasi jarak jauh; alat pendeteksi api; alat pendeteksi asap dan karbon monoksida; alat pendeteksi dan penguji
kebocoran; alat pendeteksi ranjau; alat pendeteksi uang palsu elektronika; alat pendistribusi daya untuk penerangan jalan; alat
penerima audio dan video; alat penerima telepon; alat penerima televisi LCD; alat penerima televisi dengan layar tampilan
yang dapat digunakan sebagai cermin; alat peneropong telur; alat pengacau radar; alat pengajaran; alat pengajaran
audiovisual; alat pengaman listrik untuk instalasi elevator; alat penganalisa fluoresensi untuk protein, bukan untuk keperluan
medis; alat pengapung renang untuk keperluan keamanan; alat pengatur elektronik; alat pengatur suhu air; alat pengatur
waktu listrik; alat pengatur, listrik; alat pengecek kerusakan pada piringan optik; alat pengembangan perangkat lunak; alat
pengembangan perangkat lunak komputer; alat pengembangan perangkat lunak untuk membuat perangkat lunak dan aplikasi
selular; alat pengembangan perangkat lunak untuk mengaktifkan aplikasi perangkat lunak seluler untuk mengakses layanan
backend, yaitu, penyimpanan data, pemberitahuan push, dan manajemen/pengelolaan pengguna; alat pengendali jarak jauh
untuk kebutuhan rumah tangga; alat pengendali listrik dan elektronik untuk pintu garasi; alat pengeras suara berukuran kecil
yang dipakai di dalam telinga; alat pengering untuk cetakan foto; alat pengisi baterai ponsel yang dapat dibawa; alat pengisi
daya; alat pengisi daya baterai untuk kamera/kamera digital; alat pengkait kabel listrik; alat pengolah data; alat pengolah data
dan komputer; alat pengolah data elektronik; alat pengolah data, yaitu coupler; alat pengolah kata; alat pengontrol (termostat)
; alat pengontrol daya untuk penerangan; alat pengontrol jaringan; alat pengontrol manajemen jaringan; alat pengontrol
memori semikonduktor; alat pengontrol mikro berdaya rendah; alat pengontrol motor penggerak, elektronik; alat pengontrol
otomatis dan monitor jarak jauh untuk keperluan mengukur, monitoring dan mengontrol untuk pendingin udara; alat pengontrol
otomatisasi rumah; alat pengontrol tenaga untuk monitoring jarak jauh; alat penguji untuk penguji papan sirkuit; alat penguji
untuk pengujian serat optik; alat pengujian genetik untuk tujuan ilmiah; alat pengukur; alat pengukur air (meteran air); alat
pengukur cahaya optik; alat pengukur dan penguji elektrik atau magnetik; alat pengukur diameter kawat; alat pengukur gas
(meteran gas); alat pengukur jarak; alat pengukur kecepatan; alat pengukur kecepatan [fotografi]; alat pengukur luminescence;
alat pengukur minyak (meteran minyak); alat pengukur panjang; alat pengukur parameter fisik laut; alat pengukur presisi; alat
pengukur radiasi; alat pengukur radioaktivitas; alat pengukur suara; alat pengukur tekanan; alat pengukur tingkat cairan; alat
pengukur untuk mengukur potensial permukaan, yaitu, potensial zeta, ukuran dan distribusi
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ukuran partikel koloid dalam suatu larutan.; alat pengukur untuk pengeluaran parfum dalam jumlah yang terukur; alat pengukur
volume aliran udara; alat pengukur, listrik; alat pengulang jaringan nirkabel; alat pengurai listrik; alat penulis kartu terintegrasi;
alat penulis sandi magnetik; alat penyalaan, listrik, untuk menyalakan dari kejauhan; alat penyangga kabel listrik; alat
penyeimbang; alat penyimpan data komputer; alat penyimpanan data; alat penyimpanan data, yaitu, drive disk keras, drive
disk digital, alat pemutar media, media penyimpan digital kosong, drive disk keras portabel, drive dalam keadaan solid, drive
memori flash, drive disk hybrid dan periferal komputer; alat penyimpanan data, yaitu, drive disk keras, drive disk digital, drive
dalam keadaan solid, media penyimpan digital kosong, drive hybrid dan periferal komputer; alat penyimpanan jaringan
komputer, yaitu, drive disk keras, drive disk digital, media penyimpan digital kosong, drive disk keras portabel, drive dalam
keadaan solid, drive memori flash, drive disk hybrid dan periferal komputer untuk menyimpan dan cadangan data elektronik
baik secara lokal atau melalui suatu jaringan telekomunikasi atau melalui awan; alat penyimpanan jaringan komputer, yaitu,
menyimpan dan cadangan data elektronik baik secara lokal atau melalui suatu jaringan telekomunikasi; alat penyimpanan
jaringan komputer, yaitu, untuk menyimpan dan cadangan data elektronik baik secara lokal atau melalui suatu jaringan
telekomunikasi; alat penyimpanan komputer, yaitu, perangkat keras memori komputer, drive keras untuk komputer dan drive
dalam keadaan solid (SSD) untuk komputer; alat penyimpanan komputer, yaitu, sistem atau subsistem untuk menyimpan dan
mengarsip data elektronik; alat penyimpanan perangkat keras komputer untuk menyimpan dan memperoleh kembali data; alat
penyimpanan untuk menyimpan dan memperoleh kembali data; alat peraga data; alat peredup cahaya untuk penerangan; alat
perekam dan reproduksi suara; alat perekam data; alat perekam data untuk pengiriman dan penyimpanan antara alat memori
elektronik melalui kabel atau tanpa kabel; alat perekam film; alat perekam jarak; alat perekam suara; alat perekam suara dan
gambar; alat perekam tekanan; alat perekam untuk mengemudi; alat perekam untuk merekam lalu lintas pada jaringan
telekomunikasi; alat perekam video; alat perekam waktu; alat perekam waktu dan tanggal; alat perluas untuk papan ketik,
video dan mouse; alat perluasan jaringan nirkabel; alat pertukaran telepon; alat pertukaran telepon elektronik; alat poin akses
nirkabel (WAP); alat portabel penahan mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; alat reproduksi suara; alat sensor; alat
spektrograf; alat stereoskopik; alat streaming media digital; alat telegraf manual; alat telegraf otomatis; alat telemetering; alat
telemetering kendali jarak jauh; alat terjemahan elektronik; alat transmisi data interaktif; alat transmisi suara; alat transmisi
telepon; alat uji bukan untuk tujuan medis; alat uji dan pengukuran, yaitu satu kotak pengujian yang berisikan sumber sinyal
dan penganalisis sinyal untuk menguji disain dan alat komunikasi nirkabel dan gelombang mikro; alat uji elektronik; alat uji
elektronik untuk digunakan di bidang telekomunikasi; alat uji semi-konduktor; alat uji untuk menguji papan sirkuit cetak; alat
ukur; alat ukur alat; alat ukur dan instrumen; alat ukur elektromagnetik; alat ukur lensa korektif; alat ukur radiasi; alat ukur
radioaktivitas; alat ukur resistensi; alat ukur tinggi badan; alat ukur untuk digunakan di bidang otomotif; alat untuk darurat dan
penyelamatan; alat untuk efisiensi energi listrik tegangan rendah; alat untuk fermentasi [alat laboratorium]; alat untuk
meletakkan kamera dan monitor; alat untuk memantau dan merekam kinerja mesin; alat untuk membaca barcode; alat untuk
memberitahukan notifikasi pelanggaran kecepatan, batas geografis virtual (geo-fence) dan jam malam dalam mobil, yaitu,
indikator kecepatan dan sensor waktu [sehubungan dengan otomobil]; alat untuk memeriksa absensi kerja; alat untuk
memeriksa franking; alat untuk memeriksa keaslian uang kertas; alat untuk memeriksa kecepatan kendaraan; alat untuk
memeriksa perangko; alat untuk memproses pembayaran elektronik; alat untuk memproses pembayaran secara elektronik;
alat untuk memproses, mentransmisikan dan menyimpan informasi basis data; alat untuk memverifikasi data pada kartu yang
dikodekan secara magnetis; alat untuk menganalisis gas; alat untuk mengedit film sinematografi; alat untuk mengembangkan
film; alat untuk mengembangkan foto; alat untuk mengendalikan listrik statis; alat untuk mengganti jarum pemutar rekaman;
alat untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan listrik; alat untuk
menghasilkan gambar; alat untuk menghasilkan gambar virtual; alat untuk menghasilkan karakter; alat untuk menghasilkan
kebisingan; alat untuk menguji detektor asap menggunakan semprotan aerosol; alat untuk menguji detektor karbon monoksida
menggunakan semprotan aerosol; alat untuk menguji detektor panas menggunakan semprotan aerosol; alat untuk menguji
makanan; alat untuk menguji rem kendaraan; alat untuk menguji transmisi kendaraan; alat untuk mengukur; alat untuk
mengukur kecepatan ayunan golf; alat untuk mengukur ketebalan kulit; alat untuk mengukur, mendeteksi dan memonitor
instrumen yang digunakan pada aplikasi industri; alat untuk mentransmisikan dan mereproduksi suara atau gambar; alat untuk
mentransmisikan program radio dan pesan relai radio; alat untuk merekam dan mereproduksi ucapan; alat untuk merekam
gambar; alat untuk merekam suara atau gambar; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi gambar; alat untuk
merekam, mengirim atau mereproduksi informasi; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara; alat untuk
merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara, gambar
dan data; alat untuk merekam, mengirim, memproses dan mereproduksi suara, gambar atau data; alat untuk merekam,
menyimpan, mengirim dan mereproduksi suara dan gambar; alat untuk merekam, transmisi, penerimaan, pemrosesan atau
reproduksi suara, gambar atau data; alat untuk mereproduksi suara; alat untuk pengembangan piranti lunak untuk pembuatan
aplikasi mobile Internet dan antarmuka klien; alat untuk pengembangan piranti lunak, yaitu, piranti lunak untuk pengujian
aplikasi; alat untuk penyiaran, perekaman, transmisi atau reproduksi suara atau gambar; alat untuk penyiaran, perekaman,
transmisi atau reproduksi suara, data atau gambar; alat untuk perekaman, transmisi, amplifikasi dan reproduksi suara; alat
untuk reproduksi suara atau gambar; alat untuk transmisi komunikasi; alat untuk transmisi radio, alat pembaca optik; alat untuk
transmisi suara atau gambar; alat validasi tiket elektronik; alat verifikasi elektronik untuk mengecek pengesahan kartu-kartu;
alat-alat optik yang dapat dilihat; alat-alat otomatisasi perangkat lunak komputer.; alat interfase komputer; alidades; altimeter;
amplifier; amplifier akustik; amplifier audio; amplifier dan penerima audio; amplifier daya; amplifier daya MMIC; amplifier daya
RF; amplifier gitar; amplifier semi-konduktor optik; amplifier semikonduktor optik; amplifier stereo; amplifier untuk alat musik;
amplifier untuk gitar bass; analisa audio; analisa gangguan universal; analisa gas buang; analisa gas residu; analisa kuantum
resonansi magnetik; analisis laboratorium penelitian untuk mengukur, menguji dan menganalisis darah dan cairan tubuh
lainnya; anemometer; anggota badan tiruan untuk keperluan instruksi medis [peralatan pengajaran]; anjungan tunai mandiri
[ATM]; anoda; antarmuka pemrograman aplikasi [Application Programming Interface (API)] untuk digunakan dalam
membangun aplikasi perangkat lunak; antarmuka pemrograman aplikasi [Application Programming Interface (API)] untuk
perangkat lunak yang memfasilitasi jasa/layanan online untuk jaringan/jejaring sosial dan untuk pengambilan, mengunggah,
mengunduh, mengakses dan manajemen data; antarmuka pengguna untuk komputer kendaraan bermotor dan perangkat
elektronik, yaitu panel kontrol elektronik, monitor, layar sentuh, remot kontrol, stasiun dok, konektor, sakelar, dan kontrol yang
diaktifkan suara; antarmuka untuk komputer; antarmuka untuk komputer, layar komputer, telepon mobil, perangkat elektronik
mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam
audio dan video; antarmuka untuk komputer, layar komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat elektronik
yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam audio dan video;
antarmuka untuk komputer, periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik digital mobile, perangkat elektronik yang
dapat dikenakan, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta alat pemutar dan alat perekam audio dan

Halaman 555 dari 1251

video; antena; antena frekuensi radio; antena microwave; antena microwave untuk penerimaan data satelit; antena mobil;
antena pemancar gelombang radio; antena penerima siaran satelit; antena radar; antena radio; antena radio dan televisi;
antena satelit; antena sinyal radio; antena televisi; antena untuk jaringan telekomunikasi; antena untuk peralatan komunikasi
nirkabel; antena untuk peralatan radio; antikode; aparat komunikasi gelombang mikro; aparat pemantauan keamanan listrik
untuk digunakan di bidang otomotif; aparat pemantauan kendaraan; aparat pengawasan keamanan; aparat pengawasan
video; aparat peringatan keamanan; aparat untuk memeriksa surat stempel; aparatus (termasuk perangkat keras komputer
dan perangkat lunak komputer) untuk menyediakan, memproses, menampilkan, merekam, mentransmisikan, menerima,
mereproduksi, mengedit, memanfaatkan dan memutar ulang gambar, suara, data dan informasi; aparatus balok
elektromagnetik untuk proyektil; aparatus catu daya listrik selain generator; aparatus dan instrumen bahari; aparatus dan
instrumen ilmiah, optik, pengukur, pensinyalan dan pengecekan; aparatus dan instrumen kendali jarak jauh; aparatus dan
instrumen komunikasi data; aparatus dan instrumen penimbang; aparatus dan instrumen penimbang untuk unit standar;
aparatus dan instrumen sinematografi; aparatus dan instrumen untuk mengendalikan dan memantau kendaraan tanpa awak;
aparatus dan instrumen untuk mengendalikan dan memonitor aliran air; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan,
mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan distribusi listrik; aparatus dan instrumen untuk
menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan listrik; aparatus dan instrumen
untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasikan, mengatur atau mengendalikan distribusi atau
penggunaan listrik; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasikan, mengatur
atau mengendalikan penggunaan listrik; aparatus dan instrumen untuk tujuan ilmiah; aparatus dan instrumen xerografis;
aparatus dan penerima telepon; aparatus dan perkakas yang menyelamatkan jiwa; aparatus dan perlengkapan otentikasi mata
uang; aparatus dan perlengkapan yang menyelamatkan jiwa; aparatus diagnostik, bukan untuk tujuan medis, yaitu, aparatus
yang digunakan untuk analisa dan optimasi sistem komputer; aparatus dubbing audio; aparatus elektroforesis untuk
penggunaan laboratorium; aparatus elektroforesis, bukan untuk tujuan medis; aparatus frekuensi tinggi; aparatus generasi
suara; aparatus komputasi awan; aparatus memori; aparatus pemotongan film; aparatus pengatur panas; aparatus penghasil
sinyal elektronik; aparatus penguat gen untuk penggunaan laboratorium; aparatus pengukur fluida; aparatus pengukur
kecepatan untuk bola golf; aparatus pensinyalan angkatan laut; aparatus peralihan audio; aparatus peralihan telepon digital;
aparatus serta peranti untuk pengidentifikasian pribadi; aparatus sinyal kereta api, bercahaya atau mekanis; aparatus
transvasing oksigen; aparatus untuk bernyanyi dengan musik latar yang telah direkam sebelumnya dan dengan lirik yang
ditampilkan di layar; aparatus untuk memonitor jarak jauh; aparatus untuk mengenkripsi dan mendekripsi sinyal video dan/atau
suara dan/atau data elektronik; aparatus untuk merekam suara; aparatus untuk merekam transmisi atau reproduksi data,
suara atau gambar, peralatan pengolah data, perangkat keras komunikasi data; aparatus untuk merekam, transmisi ,
memanipulasi, dan mereproduksi suara dan gambar; aparatus untuk merekam, transmisi atau reproduksi data elektronik;
aparatus untuk merekam, transmisi menerima dan memanipulasi gambar dan data; apertometer [optik]; aplikasi (perangkat
lunak) yang dapat diunduh untuk telepon pintar; aplikasi dekstop; aplikasi komputer untuk mengotorisasi pembayaran
elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik serta transaksi
keuangan elektronik; aplikasi komputer untuk streaming video, musik dan gambar; aplikasi komputer utuk mengolah
pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi multimedia interaktif dan program komputer untuk
digunakan sehubungan dengan skema keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif,
skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; aplikasi pembayaran elektronik (uang digital/ digital money) yang dapat
digunakan untuk memfasilitasi pembelian/ pembayaran; aplikasi pendaftaran merek internasional; aplikasi pengaturan
keuangan; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat
lunak [dapat diunduh]; aplikasi perangkat lunak berkemampuan suara untuk manajemen informasi pribadi, tidak satupun
barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; aplikasi perangkat lunak komputer
untuk digunakan dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan, perubahan iklim dan penyeimbangan karbon; aplikasi
perangkat lunak komputer untuk komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak
aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media
portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengumpulan
dan pemrosesan data terkait tempat kerja, termasuk sumber daya manusia dan informasi penggajian, data waktu karyawan,
data tenaga kerja, data produk, data produksi, data operasional, data logistik, data keuangan dan data perusahaan, dan
manajemen personalia, pelaksanaan tugas dan manajemen/pengelolaan alur kerja; aplikasi perangkat lunak komputer yang
dapat diprogram untuk perangkat seluler, televisi, dan perangkat video lainnya; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer yang digunakan untuk asisten digital pribadi; aplikasi perangkat lunak komputer,
dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer, yang dapat di unduh; aplikasi perangkat lunak metronom yang dapat
diunduh; aplikasi perangkat lunak ponsel yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak pusat data ; aplikasi perangkat lunak
seluler yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat elektronik seluler dan perangkat elektronik portabel,
yaitu, telepon seluler, telepon selular, ponsel pintar, konsol permainan genggam, komputer tablet, komputer laptop, dan
komputer notebook; aplikasi perangkat lunak untuk bermain game; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan
perangkat seluler; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler untuk memantau dan mengelola
informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak untuk layanan jejaring sosial melalui internet; aplikasi perangkat lunak untuk
memberikan informasi tentang kesehatan dan kesejahteraan, untuk digunakan sehubungan dengan terapi perilaku, untuk
memasukkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis catatan medis dan data pasien, bagi pengguna untuk melacak gejala
dan mencatat perawatan, bagi pengguna untuk melacak aktivitas fisik, penting tanda-tanda, dan informasi biometrik, untuk
mengakses dan mengumpulkan data imunisasi, untuk melacak, merekam, dan berbagi informasi perawatan kesehatan.;
aplikasi perangkat lunak untuk memposting, mendistribusikan, dan melihat peluang kerja, untuk memposting dan melihat
resume, untuk berlangganan pemberitahuan pekerjaan melalui email dan teks, untuk menyaring pelamar pekerjaan dengan
melihat atau mengunduh resume dalam database resume, untuk mencari peluang kerja dan untuk melamar ke pekerjaan;
aplikasi perangkat lunak untuk pengumpulan dan pemrosesan data terkait tempat kerja, yaitu, data waktu karyawan, data
tenaga kerja, data produk, data produksi, dan data perusahaan, dan untuk manajemen personalia, dan untuk pengelolaan
perangkat seluler, yaitu, aplikasi perangkat seluler, sistem operasi seluler, keamanan pengguna, dan keamanan aplikasi
perangkat lunak; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat bergerak (mobile application) untuk digunakan oleh pasien bedah
ortopedi sebelum pembedahan dan sesudah pembedahan; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat bergerak (mobile
application) yang memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk terlibat, membuat stratifikasi dan memantau pasien
bedah ortopedi sebelum pembedahan dan sesudah pembedahan; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler untuk
memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak untuk perencanaan pernikahan; aplikasi perangkat
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lunak untuk produk perbankan melalui fasilitas pesan singkat (SMS); aplikasi perangkat lunak untuk transmisi komunikasi
elektronik.; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengakses situs
web di mana pengguna dapat memposting peringkat, ulasan, dan rekomendasi pada daftar real estat liburan, akomodasi
sementara, acara, lokasi, bisnis, layanan, dan kegiatan di bidang hiburan, perjalanan, pariwisata, dan restoran; aplikasi
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pemesanan dan pemesanan transportasi, perjalanan, dan restoran; aplikasi
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; aplikasi perangkat lunak yang dipasang pada komputer pribadi untuk
mentransfer data musik dari komputer pribadi ke pemutar audio HDD (Hard Disk Drive); aplikasi perangkat lunak yang
memungkinkan pengusaha mencari dan merekrut karyawan.; aplikasi perangkat lunak yang menampilkan informasi tentang
layanan rekrutmen, solusi kepegawaian dan perencanaan karir; aplikasi perangkat lunak yang menampilkan permainan
komputer; aplikasi perangkat seluler yang dapat diunduh (downloadble) untuk merekam data mengemudi, menghasilkan
penilaian mengemudi, permintaan bantuan di jalan, pemeriksaan kesehatan kendaraan, pengiriman pengingat pemeliharaan,
pelacakan lokasi mobil, penyampaikan peringatan vandalisme, penyediaan informasi keselamatan pengemudi [sehubungan
dengan otomobi]; aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan
perbankan elektronik, mobile dan online; aplikasi percetakan online yang dikombinasikan dengan jarinqan sosial dimana para
penqquna dapat chattinq, sharinq, kolaborasi.; aplikasi piranti lunak komputer untuk perangkat seluler, komputer pribadi,
konsol dan tablet, yaitu piranti lunak yang digunakan untuk menyimpan dan menarik dana dari rekening bank, rekening kartu
kredit, rekening kartu debit, transfer dana, melakukan transaksi, dan melihat informasi rekening bank; aplikasi ponsel pintar
[perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar, dapat diunduh; aplikasi
seluler; aplikasi seluler untuk memantau kegiatan latihan olahraga papan; aplikasi seluler untuk perbankan, keuangan,
peminjaman dan pembayaran; aplikasi seluler yang dapat diunduh; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan
dengan komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan
audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media portabel, dan perangkat
komunikasi elektronik digital; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mencocokkan pencari kerja dengan pemberi kerja dan
kesempatan kerja; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menelusuri video dengan browser bawaan; aplikasi seluler yang
dapat diunduh untuk mengirim (posting) dan melihat daftar pekerjaan, mengirim (posting) dan melihat resume, dan mencari
dan melamar untuk kesempatan kerja; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet; aplikasi
seluler yang dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan, termasuk konten interaktif; aplikasi seluler, direkam; aplikasi
telepon selular untuk mengakses dan streaming audio visual dan konten multimedia melalui internet dan jaringan komunikasi
global; aplikasi tentang sistem kasir; aplikasi terkait dengan sistem pengaturan transportasi; aplikasi untuk digunakan dengan
telepon selular, tablet dan komputer pribadi; aplikasi untuk pembayaran parkir; aplikasi untuk pencatatan hak cipta; aplikasi
untuk pendaftaran desain industri; aplikasi untuk pendaftaran merek; aplikasi untuk pendaftaran paten; aplikasi untuk
pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; aplikasi untuk pengawasan perusahaan sewa kendaraan dan perilaku supir
kendaraan sewaan; aplikasi untuk perpanjangan merek; aplikasi untuk ponsel, komputer tablet, dan ponsel pintar dalam
bentuk permainan video yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan
dengan perangkat seluler; aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dan berkomunikasi melalui ruang chat
untuk membuat foto cetak produk; aplikasi yang menyediakan jasa percetakan online; aplikasi-aplikasi seluler yang dapat
diunduh menggunakan artificial intelligence untuk otomatisasi bisnis.; application programming interface (API) untuk digunakan
dalam mengembangkan platform AI (kecerdasan buatan), yaitu, bot (bots), agen virtual dan asisten virtual; application
programming interface (API) untuk perangkat lunak komputer untuk mengembangkan pengalaman realitas virtual dan
augmented reality; apron bahan bakar; armatures [listrik]; armatures untuk digunakan dalam peralatan listrik; array berlebihan
dari pengontrol disk [RAID] independen; array dioda; arsip MP3 yang direkam (mengenai musik); arsip digital; arsip digital
(dapat diunduh); artikel reflektif untuk dipakai, untuk pencegahan kecelakaan; asisten digital pribadi; asisten digital pribadi
(PDA); asisten digital pribadi dalam bentuk arloji; aspirator untuk penggunaan laboratorium; attenuator; attenuators sinyal
listrik; aturan bevel; aturan lipat; aturan pengukuran; aturan slide melingkar; audio dan video analog dan rekaman digital pada
kaset, cakram, rekaman, DVD dan CD, kaset, atau media perekaman lainnya; audio processor; audiometer; autocollimators;
automata musik yang dioperasikan dengan koin [kotak juke]; autotransformers; bagian dan aksesori untuk kacamata; bagian
komponen untuk antena; bagian untuk kacamata; bahan dan perangkat semikonduktor, yaitu, system daya dan nirkabel silikon
karbida dan galium nitrida; baju balap motor tahan api untuk tujuan keamanan; baju besi tubuh; baju zirah; baki cuci [fotografi];
baki laboratorium; balaclava tahan api; balaclavas untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; balancers
penguat ganda; ballast elektronik untuk lampu; ballast listrik untuk peralatan penerangan neon; ballast pencahayaan; ballast
untuk lampu halogen; ballast untuk lampu neon; ballast untuk lampu pelepasan gas; ballast untuk peralatan penerangan listrik;
balon meteorologi; ban leher elektronik untuk melatih binatang; bantalan hidung kacamata; bantalan hidung sunglass;
bantalan hidung untuk kacamata; bantalan hidung untuk kacamata hitam; bantalan lutut untuk pekerja; bantalan pendingin
komputer notebook; bantalan pengisian nirkabel untuk smartphone; bantalan rahang diadaptasi khusus untuk helm pelindung
olahraga; bantalan sentuh; bantalan sentuh untuk komputer; bantalan telinga khusus disesuaikan untuk helm olahraga
pelindung; bantalan telinga untuk bingkai kacamata; bantalan telinga untuk earphone; bantalan telinga untuk headphone; bar
lampu darurat untuk kendaraan [sinyal bercahaya]; barang dari pakaian pelindung untuk dipakai oleh pengendara sepeda
motor untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; barang-barang optik; barang-barang yang bersifat magnetik,
optik atau pembawa informasi elektronik, atau kombinasinya, yaitu stiker, label, label berperekat, kertas-kertas, yang
dilengkapi dengan sarana/cara pengkodean dan/atau struktur difraksi dan/atau struktur holografik untuk digunakan sebagai
sarana/cara keperluan identifikasi, otentikasi atau keamanan; barel lensa untuk mikroskop; barel lensa untuk teleskop;
barometer; base chargers untuk perangkat elektronik seluler; batang pengukur; batang untuk peramal air; baterai; baterai
anoda; baterai dan alat pengisi daya baterai; baterai dan pengisi daya untuk rokok elektronik; baterai eksternal portabel;
baterai elektrik; baterai galvanik; baterai isi ulang bertenaga surya; baterai isi ulang untuk menyalakan kendaraan listrik;
baterai isi ulang yang memberi daya pada kendaraan listrik; baterai kamera; baterai kering; baterai laptop; baterai listrik;
baterai listrik isi ulang; baterai listrik untuk menyalakan kendaraan listrik; baterai lithium; baterai lithium-ion; baterai matahari;
baterai nikel-kadmium; baterai pengapian; baterai penyimpanan listrik; baterai penyimpanan listrik untuk penggunaan rumah
tangga; baterai penyimpanan nikel-kadmium; baterai sekunder lithium; baterai surya; baterai surya untuk kegunaan industri;
baterai telepon genggam; baterai tensi tinggi; baterai untuk alat bantu dengar; baterai untuk cerutu elektronik; baterai untuk
kamera digital dan kamera perekam; baterai untuk kamera/kamera digital; baterai untuk kendaraan; baterai untuk penerangan;
baterai untuk peralatan komunikasi audio dan video; baterai untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; baterai untuk pocketlamps; baterai untuk ponsel; baterai untuk rokok elektronik; baterai untuk telepon genggam;
baterai yang dapat diisi ulang; baterai, listrik; beban; bel; bel alarm darurat elektronik; bel alarm, listrik; bel elektronik; bel
panggilan elektronik; bel panggilan, listrik; bel untuk memanggil suster; bel, listrik; bellow untuk kamera; benang pengenal
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untuk kabel listrik; benda pelindung pakaian untuk dipakai oleh pengendara bermotor supaya terlindungi dari kecelakaan atau
cedera, yaitu, sepatu bot keselamatan dan sarung tangan keselamatan; benda pelindung pakaian untuk pengendara bermotor
untuk melindungi dari kecelakaan atau cedera, iradiasi dan api; benda-benda optik yang telah lulus uji; bendera peringatan;
berat menyelam; berburu teropong; berdiri disesuaikan untuk tablet; berenang mengapung untuk tujuan keamanan; berita
berkala elektronik yang dapat diunduh; betatron industri; betatrone; bevel; bevel geser; binder diadaptasi untuk compact disc;
bingkai foto digital; bingkai kacamata; bingkai kacamata anak yang terbuat dari bahan sintesis; bingkai kacamata anak yang
terbuat dari plastik; bingkai kacamata berlensa; bingkai kacamata dan kacamata hitam; bingkai kacamata yang dibongkar;
bingkai kacamata yang terbuat dari kombinasi logam dan plastik; bingkai kacamata yang terbuat dari logam; bingkai kacamata
yang terbuat dari plastik; bingkai untuk kacamata dan kacamata hitam; bingkai untuk kacamata hitam; bingkai untuk
transparansi fotografi; bingkai-bingkai kacamata matahari; biochip; biomikroskop; bioreaktor plastik sekali pakai untuk kultur
sel; bioreaktor untuk kultur sel; bioreaktor untuk penggunaan laboratorium; bioreaktor untuk penggunaan penelitian; bipod
untuk kamera; blok distribusi tenaga listrik; blok terminal; blok terminal listrik; blok terminal listrik biometrik; blok terminal tanah;
boneka resusitasi [alat pengajaran]; booming untuk mikrofon; boot untuk perlindungan terhadap kecelakaan; boot untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; borescop serat optik; borescopes; borescopes untuk memeriksa
pekerjaan; boresighters [alat pelurus untuk pemandangan senjata]; botol media untuk penggunaan laboratorium; botol reagen
untuk penggunaan laboratorium; botol untuk penggunaan laboratorium; box speaker; braket untuk kamera; brosur elektronik
yang dapat diunduh; buffer komputer; buku audio; buku audio untuk anak, dan film-film untuk anak yang terekam pada media
optik; buku audio yang menampilkan konten hiburan; buku catatan digital; buku digital yang dapat diunduh dari Internet; buku
digital, dapat diunduh; buku elektronik fiksi direkam pada media komputer; buku elektronik fiksi yang dapat diunduh; buku
elektronik non-fiksi yang dapat diunduh; buku elektronik non-fiksi yang direkam di media komputer; buku elektronik yang dapat
diunduh; buku harian elektronik; buku petunjuk dalam bentuk elektronik; buku yang direkam dalam kaset; buku yang direkam
pada disk; buku-buku digital anak yang dapat diunduh; buku-buku digital untuk aktifitas anak yang dapat diunduh; buku-buku
digital untuk pendidikan anak yang dapat diunduh; buret; busur derajat [alat ukur]; busur derajat penuh; busur derajat setengah
lingkaran; cadangan peralatan catu daya listrik selain generator; cakram audio; cakram audio kompak; cakram dan strip
reflektif untuk keausan; cakram kosong untuk komputer; cakram laser; cakram musik yang direkam; cakram optik; cakram
optik yang menampilkan musik; cakram padat audio-video; cakram permainan video; cakram video digital; cakram video, pita
video dan compact disc yang direkam yang menampilkan permainan (games) video, permainan (games) komputer, game
mobile (mobile games), animasi, dan musik dan karya seni; car MP3 Player; cartridge game untuk digunakan dengan
peralatan game elektronik; case diadaptasi untuk komputer; case diadaptasi untuk komputer netbook; case diadaptasi untuk
komputer notebook; case diadaptasi untuk pemutar DVD; case diadaptasi untuk pemutar MP3; case disesuaikan untuk
pemutar CD; case khusus dibuat untuk peralatan dan instrumen fotografi; case untuk compact disc; case untuk compact disc
atau DVD; case untuk perangkat penyimpanan musik; casing dan cover untuk smartphone; casing dan kantong untuk
menyimpan kacamata dan kacamata hitam; casing telepon seluler; casing untuk perangkat elektronik seluler; casing untuk
ponsel pintar; casing untuk ponsel pintar (smart phones); casing, cover dan selongsong untuk menyimpan komputer tablet;
casing, cover dan selongsong untuk menyimpan laptop; catu daya elektronik; catu daya elektronik untuk motor listrik; catu
daya listrik; catu daya listrik portabel untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; catu daya
listrik portabel untuk rokok elektronik; catu daya listrik selain generator; catu daya listrik untuk rokok elektronik; catu daya listrik
yang tidak pernah terputus; catu daya portabel untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; catu
daya portabel untuk rokok elektronik; catu daya switching frekuensi tinggi; catu daya tegangan rendah; catu daya tegangan
tinggi; catu daya, listrik; cawan lebur [laboratorium]; celana panjang untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan
kebakaran; cermin inspeksi; cermin inspeksi teleskopik untuk penggunaan otomotif; cermin optik; cermin untuk memeriksa
pekerjaan; cetakan holografik; charger mobil untuk perangkat yang digunakan untuk memanaskan tembakau; charger mobil
untuk rokok elektronik; chatbot [perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mensimulasikan percakapan]; chip [sirkuit terpadu];
chip elektronik; chip elektronik bersandi berisi pemrograman yang digunakan untuk menghasilkan suatu identitas unik
pengguna dan kode sandi untuk digunakan sekali; chip elektronik untuk pembuatan sirkuit terpadu; chip elektronik yang
memuat teknologi yang aman untuk tujuan menyediakan verifikasi komponen perangkat tetap dan perangkat lunak; chip
enkripsi nirkabel untuk mengaktifkan otentikasi global dan audit konstan, dan menyimpan token blockchain; chip komputer;
chip semi-konduktor; chip semikonduktor; chip set, yaitu chip set semikonduktor terutama terdiri dari chip semikonduktor,
rakitan papan sirkuit dan sirkuit terpadu; chip silikon; chip sirkuit terpadu; chips komputer dan CPU RISC-V (arsitektur
perangkat keras set sumber terbuka yang didasarkan pada prinsip-prinsip komputer set instruksi yang dikurangi); chips
komputer dan CPU dengan set instruksi arsitektur; chips memori semikonduktor; chips prosesor semikonduktor; chips sirkuit;
chipset grafis; chipset grafis definisi tinggi; chipset grafis komputer; chipset komputer; chipset komputer untuk digunakan
dalam mentransmisikan data ke dan dari unit pemrosesan pusat; cincin adaptor untuk lensa kamera; cincin kalibrasi; cincin
pintar; cincin sizers; clamp meter [alat ukur]; coelostats; colokan dan soket listrik; colokan indikator tekanan untuk katup;
colokan listrik; colokan listrik untuk mengisi daya rokok elektronik; colokan pisang; colokan tahan debu untuk jack telepon
seluler; colokan untuk mengisi daya perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; colokan, soket dan
kontak lainnya [sambungan listrik]; colokkan alat elektronik untuk pengujian diagnostik kendaraan; compact disc; compact disc
[audio-video]; compact disc [hanya membaca memori]; compact disc audio yang direkam yang menampilkan musik; compact
disc dan CD-ROM interaktif; compact disc kosong; compact disc yang direkam; compact disc yang direkam sebelumnya;
compact disk yang telah direkam sebelumnya berisi manual pemilik kendaraan dan perangkat lunak untuk mengelola jadwal
perawatan kendaraan; corong untuk pengeras suara; corong pemisah untuk penggunaan laboratorium; corong untuk
penggunaan laboratorium; counter; counter revolusi; countertops laboratorium; crack meter [alat ukur]; crossover; cryostats
untuk penggunaan laboratorium; cybergloves; cyclocomputers; cyclometers; data compact disc; data ilmiah dan medis dapat
diunduh melalui Internet; data-data yang direkam secara elektronik; database elektronik direkam pada media komputer; daun
jendela [fotografi]; daun jendela optik; daun jendela untuk kamera; daya ponsel (baterai isi ulang); deck dubbing cakram audio
dan video; decoder televisi; dekoder; demodulator; demultiplexer; densimeter; densitometer; detektor bug; detektor cacat
ultrasonik; detektor frekuensi elektromagnetik [EMF]; detektor gas yang mudah terbakar elektronik genggam; detektor gerak;
detektor inframerah; detektor karbon dioksida; detektor karbon monoksida; detektor kebakaran; detektor kebakaran dan asap;
detektor koin palsu; detektor mata uang; detektor objek ultrasonik untuk digunakan pada kendaraan; detektor panas; detektor
penangkap elektron; detektor radar; detektor radiasi; detektor radiasi gamma; detektor radon; detektor seismik; detektor
ultrasonik; detektor untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; diafragma [akustik]; diafragma [fotografi];
diafragma untuk peralatan ilmiah; dialer telepon elektronik; dialer telepon otomatis; digitizers video; dimmer cahaya;
dinamometer; dioda; dioda bolak switch saat ini; dioda laser; dioda pemancar cahaya [LED]; dioda pemancar cahaya organik
[OLED]; dioda pemancar cahaya polimer [PLED]; dioda penerangan cahaya; diode alternating
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current switches [DIACs]; dipstik kendaraan; disc compact musik yang direkam sebelumnya; disc rekaman suara; disk audio
kosong; disk audio yang direkam sebelumnya; disk drive (untuk komputer); disk drive untuk komputer; disk game komputer;
disk magnetik kosong; disk magneto-optik; disk memori flash kosong; disk optik kosong; disk perekam, yaitu, disk audio dan
video berupa rekaman suara; disk rekaman; disk rekaman kosong; disk rekaman suara berupa musik; disk video pra-rekam,
kompak disk, DVD, dan disk digital definisi tinggi terkait dengan permainan video, olahraga elektronik, dan kompetisi dan
turnamen olahraga elektronik; disk yang diprogram sebelumnya; disk, magnetik; disket; disket komputer; disket kosong;
dispenser deterjen otomatis; dispenser dosis; dispenser tiket; dispenser tiket otomatis; displai elektronik dan komputer; display
augmented reality yang dipasang di kepala; display elektroforetik; display elektronik yang dinamis (digital signage); display
holografik yang dipasang di kepala; display kepala-up untuk kendaraan bermotor; display layar besar LCD; display panel
datar; display panel datar yang fleksibel untuk komputer; docking stations untuk perangkat elektronik seluler; dompet
elektronik yang dapat diunduh yang digunakan untuk aplikasi blockchain; dompet penyimpanan disesuaikan untuk compact
disc; dompet perangkat keras cryptocurrency; dompet telepon seluler; dosimeter radiasi; dosimeter untuk cairan; dosimeter
untuk padatan; drainer untuk digunakan dalam fotografi; drive cadangan untuk komputer; drive cakram optik dan pengubah
otomatis cakram optik; drive dalam keadaan solid; drive dan driver disk komputer; drive disk; drive disk digital; drive disk keras;
drive disk komputer; drive disk komputer dan memori komputer untuk jaringan yang terpasang pada alat penyimpanan untuk
menggunakan secara bersama-sama file dan cadangan awan; drive disk optik; drive memori flash; drive untuk kontrol gerak
motor listrik; driver perangkat lunak; driver speaker; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan medis; dropper untuk
pengukuran, selain untuk keperluan medis atau rumah tangga; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan medis dan
rumah tangga; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan rumah tangga; ducting untuk kabel listrik; dudukan (stands)
untuk perangkat elektronik seluler; dudukan diadaptasi untuk PC tablet; dudukan disesuaikan untuk komputer tablet; dudukan
disesuaikan untuk laptop; dudukan kamera; dudukan kamera video; dudukan komputer yang dirancang khusus untuk
memegang komputer, printer, dan aksesori; dudukan lensa kamera; dudukan mikrofon; dudukan penyangga, elektrik; dudukan
ponsel untuk kendaraan; dudukan slide film; dudukan telepon genggam; dudukan telepon seluler; dudukan untuk kamera
helm; dudukan untuk peralatan fotografi; dudukan untuk peralatan komputer; dudukan untuk telepon seluler; duplexer;
duplikator piringan cakram (audio dan video); e-book yang menampilkan konten hiburan, direkam di media komputer; ereader; earphone; earphone nirkabel; earphone pribadi untuk digunakan dengan sistem transmisi suara; earphone untuk radio;
earphone untuk telepon seluler; efektor suara dan/atau video; ekstensi browser menjadi perangkat lunak yang dapat diunduh;
ekstensi telepon mengarah; elektroda grafit untuk digunakan dalam proses pembuatan baja; elektroda sel bahan bakar;
elektroda untuk penelitian laboratorium; elektroliser; elektromagnet; elektrometer; elemen semikonduktor; ember api; emoji
yang dapat diunduh untuk komputer; emoji yang dapat diunduh untuk komputer tablet; emoji yang dapat diunduh untuk ponsel;
emoji yang dapat diunduh untuk tablet; emotikon yang dapat diunduh untuk komputer; emotikon yang dapat diunduh untuk
komputer tablet; emotikon yang dapat diunduh untuk ponsel; emotikon yang dapat diunduh untuk tablet; emulator mikro
komputer [perangkat lunak komputer, direkam]; endoskopi untuk keperluan industri; engsel untuk bingkai kacamata; epidemi;
equalizer grafis; equalizers [peralatan audio]; ergometer; exposure meter [meter cahaya]; face plate untuk telepon selular;
fiber-to-the-home [FTTH]; filament penghantar cahaya [serat optik]; file audio untuk mereproduksi suara latar belakang; file
audio yang dapat diunduh; file audiovisual yang dapat diunduh yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk
anak-anak dan orang dewasa muda, dimana rekaman dan file audiovisual tersebut hanya yang berhubungan dengan serial
hiburan animasi yang ditargetkan untuk anak-anak dan orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya
adalah karakter apel antropomorfisme dan karakter sayuran antropomorfisme; file data yang dapat diunduh; file gambar
bergerak yang dapat diunduh; file gambar yang dapat diunduh; file multimedia yang dapat diunduh; file musik yang dapat
diunduh; file teks yang dapat diunduh; file video dan audio yang dapat diunduh; file video yang dapat diunduh; file-file audio,
yaitu buku audio anak yang dapat diunduh; film; film dan program televisi yang dapat diunduh menampilkan episod dari suatu
serial televisi animasi yang tersedia melalui suatu jasa video-sesuai-permintaan; film film yang direkam sebelumnya; film
kamera, terbuka; film layar lebar yang menampilkan musik dan hiburan; film pelindung diadaptasi untuk layar untuk komputer
tablet; film pelindung diadaptasi untuk smartphone; film pelindung diadaptasi untuk smartphone untuk melindungi tampilan
kristal cair; film pelindung disesuaikan untuk layar komputer; film pelindung disesuaikan untuk layar komputer, layar ponsel,
dan layar jam tangan pintar; film pelindung disesuaikan untuk layar ponsel; film pelindung disesuaikan untuk layar ponsel
pintar; film pelindung disesuaikan untuk telepon seluler; film pelindung yang diadaptasi untuk layar komputer, layar telepon
mobil dan layar arloji pintar; film pelindung yang diadaptasi untuk ponsel pintar (smart phones); film pelindung yang
disesuaikan untuk layar ponsel cerdas; film pemisahan warna; film sinematografi; film sinematografi, terbuka; film slide,
terbuka; film splicers; film tipis transistor liquid crystal display panel [TFT-LCD]; film video; film yang sudah terekspos; film,
gambar bergerak, dan film (movies) yang menampilkan konten hiburan; filter antena; filter anti-silau untuk monitor komputer;
filter anti-silau untuk televisi; filter fotografi; filter frekuensi radio; filter gelombang disesuaikan untuk digunakan dengan
microwave; filter kapasitansi induktansi; filter layar komputer; filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan
komputer tablet; filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan monitor komputer; filter layar tampilan disesuaikan
untuk digunakan dengan televisi; filter layar untuk komputer dan televisi; filter lensa untuk kamera; filter masker pernapasan
non medis; filter optik; filter untuk antena; filter untuk digunakan dalam fotografi; filter untuk layar televisi; filter untuk masker
pernapasan; filter untuk masker pernapasan non medis; filter untuk menekan gangguan radio; filter untuk perangkat optik; filter
untuk pesawat televisi; filter untuk sinar ultraviolet, untuk fotografi; filter warna untuk layar liquid crystal display [LCD]; filter
warna untuk televisi dan kamera sinematografi; firmware komputer; flare jalan raya, tidak meledak atau kembang api; flash
drive USB bergaya kartu kredit; flash kamera; flash-bulbs [fotografi]; flashdisk; flip cover untuk smartphone; floppy disk drive;
floppy disk kosong untuk komputer; fobs kunci elektronik menjadi alat kendali jarak jauh; fonograf listrik; fonografi; font
pencetakan yang dapat diunduh; font typeface direkam pada media magnetik; foto yang dapat diunduh; foto, gambar dan film
yang dapat diunduh; foto-foto; fotodioda; fotometer; fotoresistor; fotosensor; frame monitor komputer; frame untuk kacamata
dan pince-nez; freeware; galvanometer; gambar bergerak yang dapat diunduh; gambar bergerak yang dapat diunduh dan
pertunjukkan televisi yang menampilkan cerita fiksi dan non-fiksi pada berbagai topik yang disediakan melalui layanan videoon-demand; gambar dan film digital; gambar dan film digital (dapat diunduh); gambar dan lukisan yang dapat diunduh di
bidang permainan (games) komputer, permainan video (video games), game mobile (mobile games) dan animasi; gambar dan
lukisan yang dapat diunduh untuk display/tampilan siaga telepon genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan
peralatan terminal informasi mobile; gambar diam dan bergerak yang dapat diunduh; gambar holografik; gambar
meningkatkan tabung; gambar yang dapat diunduh; gambar yang dapat diunduh, gambar bergerak atau video; game
komputer yang dapat diunduh; garis tegak lurus; garis yang terdengar; gasifiers untuk penggunaan laboratorium; gasometer
[alat ukur]; gateway cerdas untuk analisis data waktu-nyata; gelang (bands) untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk
jam tangan; gelang identifikasi dikodekan, magnetik; gelang identifikasi elektronik yang dikodekan; gelang pintar; gelang pintar
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untuk menerima dan mengirim panggilan telepon, surat elektronik, dan pesan; gelang pintar yang digunakan dengan ponsel
pintar; gelang pintar yang mengkomunikasikan data ke perangkat elektronik lainnya; gelang pintar yang mengkomunikasikan
data ke telepon pintar; gelang pintar yang terdiri dari perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pertukaran data dan
informasi dari ponsel pintar; gelang terhubung [alat ukur]; gelas augmented reality; gelas dikalibrasi; gelas gletser; gelas kimia
[gelas laboratorium]; gelas ukur; gelas ukur polietilen; gelas untuk penggunaan laboratorium; gelas yang diendapkan untuk
penggunaan laboratorium; gembok, elektronik; gender changers [adapter kabel] untuk telepon seluler; generator arus;
generator frekuensi tinggi selain untuk penggunaan medis; generator fungsi; generator fungsi digital; generator gelombang
elektromagnetik; generator gelombang elektronik; generator jam; generator jam untuk komputer; generator medan impuls;
generator medan magnet selain untuk penggunaan medis; generator partikel; generator pulsa selain untuk penggunaan
medis; generator pulsa untuk penghitung revolusi elektronik; generator sinyal; gerbang penumpang; giroskop; go / no-go
gauges; go / no-go plug gauges; grafik komputer yang dapat diunduh; grafik yang dapat diunduh; grafik yang dapat diunduh
untuk ponsel; grafik, gambar dan film yang dapat diunduh; grafis screensaver dan wallpaper yang dapat diunduh untuk
komputer, telepon genggam, tablet; gramofon; gravimeters; grid dip meter; groupware komputer; gulungan [fotografi];
gulungan chip; gulungan kabel ekstensi; gulungan kabel yang dilengkapi soket listrik [koneksi listrik]; gulungan magnetik;
gulungan tersedak untuk digunakan dalam peralatan listrik; gulungan untuk kamera; gulungan, listrik; gyrocompasses;
gyrometer; handset telekomunikasi seluler; handset telepon yang menggabungkan mikrofon; handsfree; hard disk kosong
untuk komputer; hard disk untuk komputer; hard drive komputer eksternal; hard drive untuk komputer; headphone; headphone
dengan radio built-in; headphone in-ear; headphone musik; headphone nirkabel; headphone nirkabel dengan radio built-in;
headphone peredam bising; headphone peredam bising untuk pekerja; headphone pribadi untuk digunakan dengan sistem
transmisi suara; headphone stereo; headset; headset augmented reality; headset dan helm virtual reality disesuaikan untuk
digunakan dalam bermain video game; headset handsfree untuk telepon seluler; headset nirkabel; headset nirkabel untuk
digunakan dengan smartphone; headset nirkabel untuk digunakan dengan telepon seluler; headset nirkabel untuk telepon
seluler, ponsel pintar dan komputer tablet; headset realitas maya; headset tanpa kabel untuk smartphone; headset telepon;
headset untuk digunakan dengan komputer; headset untuk digunakan dengan konsol permainan video (video game); headset
untuk game augmented reality; headset untuk game realitas virtual; headset untuk komunikasi; headset untuk telepon;
headset untuk telepon seluler; headset virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; heat sink untuk
digunakan di komputer; heliograf; helm; helm berkendara; helm bisbol; helm hoki; helm kecelakaan; helm kecelakaan untuk
pengendara sepeda motor; helm las gelap otomatis; helm pelindung; helm pelindung untuk anak-anak; helm pelindung untuk
olahraga; helm pelindung untuk pengendara; helm pelindung untuk pengendara sepeda; helm pelindung untuk pengendara
sepeda motor; helm pelindung untuk penggunaan militer; helm pelindung untuk tinju; helm pemukul bisbol; helm penangkap
bisbol; helm pengaman; helm penyolder; helm selam; helm sepeda; helm sepeda motor; helm skateboard; helm ski; helm
snowboarding; helm softball; helm untuk hoki es; helm untuk pengendara sepeda motor; helm untuk sepak bola Amerika;
hidrofon; hidrometer; hidrometer asam; higrometer; hologram; hologram untuk sertifikasi produk asli; hologram yang dihasilkan
komputer [CGH]; hologram yang disandikan untuk sertifikasi produk asli; house mark untuk serangkaian piranti keras
komputer dan piranti lunak komputer; hub jaringan komputer; hub, sakelar, dan router jaringan komputer; iluminometer;
indikator fase; indikator gradien; indikator kecepatan; indikator kemiringan; indikator kerugian listrik; indikator ketinggian air;
indikator ketinggian air untuk kendaraan; indikator kuantitas; indikator level; indikator level oli untuk kendaraan; indikator
otomatis tekanan rendah di ban; indikator otomatis tekanan rendah pada ban kendaraan; indikator suhu; indikator tekanan;
indikator tingkat bahan bakar untuk kendaraan; induktor [listrik]; induktor listrik; informasi gambar dan teks yang dapat diunduh
dari majalah, buku, surat kabar, peta, foto dan gambar; inkubator kelembaban konstan untuk penggunaan laboratorium;
inkubator suhu konstan untuk penggunaan laboratorium; inkubator untuk kultur bakteri; inkubator untuk penggunaan
laboratorium; inlet, yaitu kepingan sirkuit terpadu dengan antena dan tag eksternal dimana kepingan sirkuit terpadu tertanam;
instalasi alarm; instalasi daya selain generator; instalasi fotovoltaik untuk menghasilkan listrik [pembangkit listrik fotovoltaik];
instalasi listrik untuk kendali jarak jauh operasi industri; instalasi listrik untuk remot kontrol operasi industri; instalasi
pemonitoran video; instalasi pencegahan pencurian, listrik; instalasi pengawasan video listrik dan elektronik; instalasi untuk
menggunakan kartu cip, yaitu pembaca kartu cip; instrumen azimuth; instrumen dan komponen komunikasi elektronik dan
optik, yaitu pemancar optik dan pemancar optik elektro; instrumen dan mesin uji material; instrumen dan perlengkapan
biometrik; instrumen dan perlengkapan pengukur; instrumen kalibrasi; instrumen komunikasi gelombang mikro; instrumen
komunikasi satelit; instrumen kontrol ketel; instrumen kosmografis; instrumen kromatografi untuk penggunaan laboratorium;
instrumen matematika; instrumen meratakan; instrumen meteorologi; instrumen modulasi kode pulsa untuk transmisi melalui
satelit; instrumen navigasi; instrumen navigasi elektronik; instrumen navigasi kendaraan (memuat komputer); instrumen
navigasi satelit; instrumen observasi; instrumen penempatan suara; instrumen pengujian gas; instrumen pengujian material;
instrumen pengukur (instrumen survei); instrumen pengukur alat; instrumen pengukur koordinat; instrumen pengukur level
(pengukur); instrumen pengukur panjang; instrumen pengukur presisi; instrumen radio tetap untuk transceiver data; instrumen
survei; instrumen survei dan pemetaan; instrumen telekomunikasi digital; instrumen telekomunikasi untuk digunakan dalam
jaringan radio seluler; instrumen uji dan pengukuran elektronik, yaitu interferometer, transduser listrik dan transduser getaran;
instrumen uji dan pengukuran elektronik, yaitu nano indenter untuk pengujian nanomekanik dari semikonduktor, lapisan sangat
tipis (thin film), aplikasi wafer, pelapis keras dan film DLC, bahan komposit, serat (fiber), polimer, logam, keramik dan
biomaterial; instrumen untuk mengukur panjang; instrumen yang mengandung kanta mata; instrumen-instrumen listrik untuk
melepaskan bagian listrik dan/atau elektronik; insulator untuk listrik; interface komputer; interferometer; interkom; internal
communication devices; inti magnetik; inverter [listrik]; inverter daya; inverter fotovoltaik; inverter surya; isolator sinyal proses;
jaket keselamatan; jaket pelampung reflektif; jaket pelampung untuk hewan peliharaan; jaket untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; jalur listrik; jalur pemeriksaan alat tangan; jam central processing unit [CPU]; jam mesin
meter; jam tangan dengan fungsi komunikasi nirkabel; jam tangan dengan pelacakan Global Positioning System [GPS] dan
fungsi lokasi; jam tangan pintar; jam tangan pintar (pengolah data); jam tangan pintar (smart watches) yang
mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphones), melalui situs web internet dan komputer dan jaringan komunikasi
elektronik lainnya; jam tangan pintar menggabungkan fungsi permainan elektronik; jam tangan yang mengkomunikasikan data
ke telepon pintar; jam tangan yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphone); jam tanggan yang
menggabungkankamera dan pemutar MP3, dan yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphones) dan PDA;
jam terhubung yaitu perangkat lunak untuk membantu tidur, memantau tidur, memantau lingkungan selama tidur,
membangungkan tidur, statistic berkaitan dengan tidur, streaming dan penerima muski dan radio dan pengaturan alarm; jam
waktu [alat perekam waktu]; jam waktu terkomputerisasi dengan pengenalan sidik jari; jam-jam tangan yang dilengkapi
kamera; jangka lengkung; jangka sorong (alat ukur); jaring pengaman; jaring untuk perlindungan terhadap kecelakaan;
jaringan area lokal; jaringan area luas; jaringan komputer dan piranti keras untuk komunikasi komputer; jaringan untuk
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interkoneksi sistem komunikasi; jarum fonograf; jarum suntik dispenser sekali pakai untuk penggunaan laboratorium; jarum
suntik dispenser yang dapat digunakan kembali untuk penggunaan laboratorium; jarum untuk mensurvei kompas; jarum untuk
pemain rekaman; jas biohazard; jas terbang tahan api; jeck konektor untuk keperluan audio; jembatan jaringan komputer;
jembatan timbang; jembatan untuk bingkai kacamata; jig [alat ukur]; joint meter [alat ukur]; joystick untuk digunakan dengan
komputer, selain untuk video game; kabel RCA; kabel USB untuk telepon genggam; kabel [listrik]; kabel adaptor listrik untuk
headset; kabel adaptor untuk headphone; kabel aki; kabel antarmuka multimedia definisi tinggi; kabel audio; kabel audio dan
video; kabel baterai; kabel charger; kabel dan kabel listrik; kabel dan konektor audio dan speaker listrik; kabel data; kabel data
untuk digunakan dalam komputasi; kabel daya; kabel daya bawah air; kabel daya mobil; kabel ekstensi listrik; kabel elektronik;
kabel ethernet; kabel fleksibel; kabel gitar; kabel harness; kabel internet; kabel jack; kabel jumper accu; kabel kacamata; kabel
koaksial; kabel komputer; kabel komunikasi; kabel koneksi; kabel konektor telepon seluler; kabel listrik; kabel listrik berisolasi
mineral; kabel listrik berlapis plastik; kabel listrik untuk transmisi suara dan gambar; kabel listrik yang dilapisi karet; kabel
magnet; kabel micro USB; kabel mikrofon; kabel modem; kabel optik; kabel pembumian; kabel pengumpan; kabel printer;
kabel relay radio; kabel resistensi; kabel serat optik; kabel sinkronisasi data; kabel starter baterai; kabel starter untuk motor;
kabel telegraf; kabel telekomunikasi; kabel telepon; kabel transmisi data; kabel universal serial bus [USB]; kabel untuk
kacamata dan kacamata hitam; kabel untuk kacamata hitam; kabel untuk kamera; kabel untuk mengirim dan menerima sinyal
televisi kabel; kabel untuk sistem transmisi sinyal listrik; kabel untuk sistem transmisi sinyal listrik dan optik; kabel untuk sistem
transmisi sinyal optik; kabel untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; kabel untuk transmisi sinyal listrik;
kabel untuk transmisi sinyal listrik atau optik; kabel untuk transmisi sinyal optik; kabel untuk transmisi suara dan gambar; kabel
vga; kabel, listrik; kabel, yaitu, kabel pengisian daya; kabel-kabel; kabinet aliran laminar untuk penggunaan laboratorium;
kabinet untuk speaker; kaca mata pintar (pengolah data); kaca optik; kacamata; kacamata (goggles) untuk mengaktifkan
pengalaman dunia realitas virtual, augmented reality; kacamata 3D; kacamata anak; kacamata anti-silau; kacamata astigmatis;
kacamata berlensa cembung; kacamata bifocal; kacamata dan kacamata hitam; kacamata dan lensa pelindung dan
pengaman; kacamata dan masker untuk perlindungan terhadap debu; kacamata debu; kacamata fashion; kacamata hitam
resep; kacamata hitam untuk anjing; kacamata hitam untuk binatang; kacamata hitam untuk hewan peliharaan; kacamata
kamera; kacamata korektif; kacamata korektif anak; kacamata lapangan; kacamata las; kacamata lihat dekat; kacamata lihat
jauh; kacamata matahari; kacamata multifokal; kacamata olahraga; kacamata olahraga pelindung; kacamata olahraga,
kacamata anti-silau, kacamata pintar, kacamata 3D; kacamata opera; kacamata optik; kacamata pelindung; kacamata
pelindung dari sinar matahari; kacamata pelindung debu; kacamata pelindung untuk anjing; kacamata pelindung untuk hewan;
kacamata pelindung untuk hewan peliharaan; kacamata pembesar; kacamata pembesar [optik]; kacamata pengaman;
kacamata pengaman, vizor dan pelindung wajah; kacamata pintar; kacamata polarisasi; kacamata realitas virtual; kacamata
renang; kacamata renang dengan resep; kacamata resep; kacamata resep untuk berenang; kacamata resep untuk olahraga;
kacamata salju; kacamata scuba; kacamata selam; kacamata ski; kacamata tahan debu; kacamata tanpa gagang; kacamata
teks tertutup; kacamata terpolarisasi; kacamata untuk anak-anak; kacamata untuk membaca; kacamata untuk olahraga;
kacamata untuk pengendara sepeda motor; kacamata untuk perlindungan terhadap debu; kacamata visi malam; kacamata
yang dipakai untuk pelatihan olahraga; kalender desktop elektronik; kalender elektronik; kalender meja elektronik; kaliper
geser; kaliper slide elektronik; kaliper untuk penggunaan laboratorium; kalkulator; kalkulator elektronik; kalkulator elektronik
genggam; kalkulator meja elektronik; kalkulator saku; kalkulator saku elektronik; kalorimeter; kalung pintar; kamar gelap
[fotografi]; kamera; kamera [fotografi]; kamera bawah air; kamera dan sensor kendaraan bermotor; kamera dengan fitur
khusus untuk mengambil gambar atau video di luar ruangan; kamera dengan sensor gambar linier; kamera digital; kamera
digital [SLR] lensa tunggal; kamera digital kompak; kamera digital untuk keperluan industri; kamera endoskopi untuk keperluan
industri; kamera film; kamera foto untuk produksi instan gambar; kamera gambar bergerak; kamera helm; kamera inframerah;
kamera jejak; kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; kamera mini; kamera multiguna; kamera
pencitraan termal; kamera pengawas; kamera pengintai video; kamera perekam; kamera piring; kamera refleks lensa digital
tunggal; kamera retina, selain untuk penggunaan medis; kamera sekali pakai; kamera sinematografi; kamera spion untuk
kendaraan; kamera tampak belakang untuk kendaraan; kamera tampak depan dan tampak samping untuk kendaraan; kamera
tanpa cermin; kamera televisi; kamera televisi sirkuit tertutup; kamera untuk film yang dikembangkan sendiri; kamera untuk
keperluan monitoring; kamera video; kamera video digital; kamera video untuk penyiaran; kamera video yang
mentransmisikan gambar ke layar kendali nirkabel juga melalui kabel; kamera view yang memiliki multiframe; kamera web;
kamera yang bisa dipakai; kamera yang diaktifkan gerak; kamus elektronik; kamus elektronik genggam; kanta mata; kantong
kacamata; kapal pembakaran untuk penggunaan laboratorium; kapasitor elektrolitik terpolarisasi yang elektroda anodanya
terbuat dari aluminium foil murni dengan permukaan terukir; kapasitor keramik monolitik; kapasitor listrik untuk peralatan
telekomunikasi; kapsul penyelamat jiwa untuk bencana alam; karbon nanotube untuk digunakan dalam aplikasi elektronik dan
mekanik skala sangat kecil; kartrid filter untuk masker pernapasan; kartrid permainan komputer; kartrid tinta, tidak terisi, untuk
mesin fotokopi; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi; kartrid tinta,
tidak terisi, untuk printer komputer; kartrid toner, tidak terisi, untuk mesin fotokopi; kartrid toner, tidak terisi, untuk printer;
kartrid toner, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi; kartu SIM tertanam; kartu USB kosong; kartu WLAN (jaringan area
lokal nirkabel); kartu [RAM] memori akses acak; kartu antarmuka untuk komputer; kartu antarmuka untuk peralatan
pemrosesan data; kartu bank yang dikodekan; kartu bank yang dikodekan secara magnetis; kartu biaya dikodekan; kartu biaya
elektronik; kartu biaya yang dikodekan secara magnetis; kartu chip; kartu chip elektronik; kartu chip elektronik kosong [kartu
pintar kosong]; kartu chip elektronik yang dikodekan; kartu chip elektronik yang dikodekan untuk mengidentifikasi pengguna
komputer dan telepon seluler tertentu; kartu chip elektronik yang dikodekan yang berisi rekaman musik; kartu cip elektronik
terkode untuk mengakses dan komunikasi dengan pengguna jaringan data; kartu cip terkode, dan kartu cip elektronik kosong
untuk memproduksi dan memasukkan aplikasi ke dalam terminal pengguna; kartu debit yang dikodekan; kartu debit yang
dikodekan secara magnetis; kartu dengan sirkuit terintegrasi; kartu diskon bermagnetik; kartu diskon magnetis; kartu diskon,
berkode; kartu ekspansi memori; kartu ethernet; kartu game komputer; kartu grafis; kartu grafis komputer; kartu hadiah yang
dikodekan; kartu hadiah yang dikodekan secara magnetis; kartu identifikasi elektronik; kartu identifikasi frekuensi radio (RFID);
kartu identifikasi magnetik; kartu identitas yang disandikan; kartu identitas, disandikan; kartu identitas, magnet; kartu jaringan
antarmuka; kartu keanggotaan yang disandikan; kartu komputer jaringan area lokal [LAN]; kartu komputer jaringan area lokal
[LAN] untuk menghubungkan perangkat komputer portabel ke jaringan komputer; kartu kredit (bermagnetik); kartu kredit dan
kartu pembayaran yang dikodekan secara magnetis; kartu kredit prabayar yang disandikan; kartu kredit yang dikodekan; kartu
kredit yang dikodekan secara magnetis; kartu kredit, debit, tunai, biaya bank yang dikodekan atau magnetik, kartu telepon dan
identifikasi; kartu kunci elektronik; kartu kunci yang dikodekan secara magnetis; kartu kunci yang disandikan; kartu loyalitas
yang dikodekan; kartu magnetik prabayar yang dikodekan; kartu memori; kartu memori IC [sirkuit terpadu]; kartu memori
[perangkat keras komputer]; kartu memori flash; kartu memori flash
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kosong; kartu memori flash yang direkam sebelumnya; kartu memori keamanan digital (SD); kartu memori untuk kamera; kartu
memori untuk komputer; kartu memori untuk mesin video game; kartu microchip; kartu modem faks untuk komputer; kartu
panggilan telepon prabayar, dikodekan secara magnetis; kartu pembayaran magnetik atau bersandi dan/atau kartu yang
digunakan dengan penjualan dan skema insentif promosi dan jasa promosi; kartu pembayaran prabayar yang disandikan;
kartu pembayaran prabayar, bank, kredit, debit, tunai dan identifikasi yang dikodekan atau magnetik; kartu pembayaran yang
dikodekan; kartu pembayaran yang dikodekan secara magnetis; kartu pemeriksaan; kartu pengidentifikasi terenkode; kartu
pintar (kartu chip); kartu pintar kosong; kartu pintar yang dikodekan; kartu plug-in komputer; kartu sirkuit elektronik; kartu sirkuit
terpadu; kartu sirkuit terpadu [kartu pintar]; kartu sirkuit terpadu bersandi berisi pemrograman yang digunakan untuk
menghasilkan identitas unik pengguna dan kode sandi untuk digunakan sekali; kartu sirkuit terpadu kosong [kartu pintar
kosong]; kartu sirkuit terpadu yang disandikan; kartu skema bonus, berkode; kartu skema insentif, berkode; kartu suara; kartu
telepon magnetik; kartu telepon yang dikodekan; kartu video; kartu yang dikodekan; kartu yang dikodekan secara magnetis
untuk membawa data; kartu yang disandikan dan alat pembaca kartu yang disandikan; kartu yang disandikan secara
magnetik, yaitu kartu kredit, kartu debit, kartu loyalitas, kartu tagihan, kartu tunai; kartu, lembaran dan kaset magnetik rekaman
suara; kartu-kartu bersandi dan magnetik untuk digunakan dalam pengiriman dana secara elektronik dan untuk transaksitransaksi keuangan pada umumnya; kartun animasi; kartun animasi yang dapat diunduh; karya seni yang dapat diunduh; kas
register; kaset audio; kaset audio dan pemutar CD; kaset audio dan video yang menampilkan musik; kaset audio digital; kaset
audio digital kosong; kaset audio digital yang direkam sebelumnya; kaset audio kosong; kaset audio musik yang direkam
sebelumnya; kaset audio non-musik yang direkam sebelumnya; kaset audio yang direkam sebelumnya; kaset audio yang
direkam sebelumnya menampilkan musik; kaset audio yang menampilkan musik; kaset audio yang sudah direkam
sebelumnya; kaset game komputer; kaset komputer magnetik kosong; kaset kosong untuk penyimpanan data komputer; kaset
magnetik kosong untuk tape recorder; kaset pembersih kepala [perekaman]; kaset pembersih kepala untuk perekam kaset
audio; kaset pembersih kepala untuk perekam video; kaset permainan komputer; kaset video; kaset video game; kaset video
kosong; kaset video yang direkam sebelumnya; kaset video yang direkam sebelumnya menampilkan kartun; kaset video yang
direkam sebelumnya menampilkan musik; kasing untuk kacamata anak; kasing dan penutup untuk kamera; kasing dan
penutup untuk laptop; kasing dan penutup untuk pemutar MP3; kasing dan penutup untuk perangkat elektronik; kasing dan
penutup untuk telepon seluler; kasing disesuaikan untuk camcorder; kasing disesuaikan untuk kamera; kasing disesuaikan
untuk peralatan fotografi; kasing disesuaikan untuk semikonduktor; kasing disesuaikan untuk telepon seluler; kasing kamera;
kasing komputer; kasing kulit untuk telepon seluler; kasing optik, yaitu, kasing untuk kacamata dan kacamata hitam; kasing
plastik dan kardus disesuaikan untuk penyimpanan album rekaman; kasing tahan air disesuaikan untuk kamera; kasing tahan
air untuk ponsel pintar; kasing untuk asisten digital pribadi [PDA]; kasing untuk disket; kasing untuk disket dan compact disc;
kasing untuk kacamata anak-anak; kasing untuk kacamata dan kacamata hitam; kasing untuk kacamata hitam; kasing untuk
kacamata hitam dan kacamata pelindung; kasing untuk kalkulator saku; kasing untuk kamera dan peralatan fotografi; kasing
untuk komputer tablet; kasing untuk laptop; kasing untuk membawa komputer seluler; kasing untuk pemutar media digital;
kasing untuk pemutar media portabel; kasing untuk perangkat elektronik; kasing untuk perangkat navigasi satelit; kasing yang
diadaptasi untuk memegang jam tangan pintar; kasus klip hidung; kasus pelindung untuk asisten pribadi digital [PDA]; kasus
pelindung untuk komputer tablet; kasus pelindung untuk pembaca buku elektronik; kasus pelindung untuk pemutar MP3; kasus
pelindung untuk telepon seluler; kasus untuk buku harian elektronik; kasus untuk digunakan dengan perangkat telekomunikasi
seluler; kasus untuk teropong; katoda; katrid permainan video; katup kontrol untuk mengatur aliran gas dan cairan [katup
solenoid]; katup otomatis untuk digunakan dalam minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan alat silinder untuk
melindungi sensor suhu; katup pengaman untuk penutup aliran dalam konstruksi sumur [katup solenoid]; katup solenoid
[sakelar elektromagnetik]; katup termionik untuk radio; katup thermostat untuk mesin kendaraan; kaus kaki angin dekoratif
untuk menunjukkan arah angin; kaus kaki angin untuk menunjukkan arah angin; kaus kaki angin untuk menunjukkan arah dan
intensitas angin; kaus kaki kain dekoratif untuk menunjukkan arah angin; kaus kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan,
iradiasi dan kebakaran; kawat bumi; kawat listrik; kawat sekering; kawat telepon; kawat tembaga, terisolasi; kemasan baterai;
kemasan baterai eksternal yang dapat diisi ulang untuk digunakan dengan perangkat elektronik seluler; kendali jarak jauh
(remote control) untuk mengendalikan perangkat seluler; kendali jarak jauh menggabungkan sistem pengenalan suara; kendali
jarak jauh untuk perangkat elektronik seluler; kendali jarak jauh untuk proyektor; kendali jarak jauh, baterai (battery packs),
kabel listrik dan kabel elektronik, dan petunjuk manual (terekam) untuk barang-barang tersebut diatas; kepala konektor kabel
internet; kepala pelatihan tata rambut [peralatan pengajaran]; keping memori, yaitu memori komputer dan memori piranti keras
komputer; kepingan sirkuit terpadu; kerah elektronik untuk melatih hewan; kereta pengisian untuk tablet dan laptop; kerucut
keamanan jalan raya; kerucut lalu lintas; keyboard komputer; keyboard komputer multifungsi; keyboard laptop; keyboard
proyeksi; keyboard untuk ponsel; keyboard untuk smartphone; keyboard, mouse, bantalan mouse, printer, disk drive, dan hard
drive; keypad komputer; keypad untuk alarm keamanan; keypad untuk ponsel; kiat pipet untuk penggunaan laboratorium;
kipas pendingin internal untuk komputer [perangkat keras]; kipas unit pemrosesan pusat [CPU]; kit hands-free untuk ponsel; kit
hands-free untuk telepon; kit/perangkat untuk pengembangan perangkat piranti lunak (SDK) yang terdiri dari alat
pengembangan perangkat lunak dan perangkat lunak untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API) untuk
membuat perangkat lunak dan aplikasi yang terkait dengan perangkat elektronik konsumen yang terhubung internet, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; kit/perangkat untuk
pengembangan perangkat piranti lunak (SDK) yang terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak komputer untuk
pengembangan pengiriman layanan suara dan teknologi pemahaman bahasa alami di seluruh jaringan komputer global,
jaringan nirkabel, dan jaringan komunikasi elektronik, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; klakson untuk pengeras suara; klip hidung; klip hidung untuk penyelam; klip hidung untuk
penyelam dan perenang; klip hidung untuk perenang; kolektor, listrik; kolimator; kolom distilasi untuk penggunaan
laboratorium; kolom distilasi vakum untuk penggunaan laboratorium; kolom kromatografi untuk penggunaan laboratorium;
kolorimeter; kombinasi karbon monoksida dan detektor asap; kompas; kompas laut; kompas magnetik; kompas magnetik
untuk survei; kompas terarah; kompas untuk mengukur; komplotan; komplotan digital; komponen audio; komponen dan
aksesori untuk komputer, yaitu: periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang
dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, dan
set top box; komponen dan periferal untuk komputer; komponen elektronik; komponen elektronik audio, yaitu, sistem suara
dengan teknik khusus; komponen elektronik untuk kartu sirkuit terpadu; komponen elektronik untuk komputer; komponen
elektronik untuk mesin judi; komponen listrik; komponen listrik dan elektronik; komponen untuk komputer; kompresi data dan
perangkat lunak enkripsi; komputer; komputer berkinerja tinggi; komputer bersepeda; komputer
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dan buku petunjuk dalam format elektronik dijual sebagai satu unit; komputer dan perangkat lunak komputer untuk perangkat
biometrik untuk mengindentifikasi dan mengautentifikasi orang;; komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk membeli,
mengakses dan melihat film, pertunjukkan TV, video dan konten multimedia; komputer dan perangkat lunak telepon selular
untuk membuat dan menyediakan pengguna akses ke pusat data informasi dan data yang dapat dicari; komputer dan
perangkat lunak telepon selular untuk pengiriman konten nirkabel; komputer dan piranti keras komunikasi komputer untuk area
jaringan penyimpanan; komputer desktop; komputer genggam; komputer klien tipis; komputer komunikasi; komputer laptop;
komputer mikro; komputer mini; komputer navigasi untuk mobil; komputer netbook; komputer notebook; komputer palmtop;
komputer portable; komputer pribadi; komputer pribadi genggam; komputer saku untuk pencatatan; komputer seluler;
komputer sepeda; komputer siklus; komputer super; komputer tablet; komputer tablet yang dapat dilipat; komputer tablet yang
dapat dipasang di dinding dan portabel; komputer untuk digunakan dalam manajemen data; komputer untuk digunakan di
bidang otomotif; komputer untuk pendingin udara otomatis untuk kendaraan; komputer yang bisa dipakai; komputer yang bisa
dipakai berbentuk jam tangan pintar dan kacamata pintar; komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, display,
perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat
periferal komputer, pemutar media portabel dan semua perangkat komunikasi elektronik digital yang mampu untuk
menyediakan akses ke jaringan komunikasi nirkabel, jaringan telekomunikasi dan Internet; komputer yang bisa dipakai,
smartphone, monitor, display, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan
telekomunikasi, perangkat perangkat komputer, pemutar media portabel dan semua perangkat komunikasi elektronik digital
semua untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan untuk memungkinkan pelanggan mengakses
informasi keuangan dan rekening bank dan untuk melakukan transaksi bisnis bank; komputer yang dapat dipakai; komputer
yang melakukan banyak tugas komputasi rumit dalam waktu singkat; komputer, perlengkapan periferal komputer, hard disk
drive, memori komputer, perangkat lunak komputer untuk aplikasi kecerdasan buatan; komputer, video dan disk game
elektronik interaktif; komputer, video dan permainan elektronik interaktif yang dapat diunduh melalui internet dan perangkat
nirkabel; komputer, video dan program serta piranti lunak permainan elektronik interaktif; komunikasi antarmuka untuk
menghubungkan alat elektronik ke jaringan komunikasi kabel atau nirkabel; komutator; komutator (Alat Pengisi Accu);
kondensor [kapasitor]; kondensor mikroskop; kondensor optik; kondisioner saluran listrik; konduktor lampu; konduktor, listrik;
koneksi untuk saluran listrik; konektor [listrik]; konektor audio mobil; konektor busi bulat; konektor daya; konektor elektronik;
konektor kabel listrik; konektor kabel listrik berulir; konektor kawat [listrik]; konektor listrik; konektor listrik dan elektronik, skrup,
kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok, dan adaptor untuk digunakan dengan komputer, telepon seluler, komputer
genggam, periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam
tangan pintar, kacamata pintar, earphone , headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, dan set top box;
konektor listrik dan konektor elektronik, alat pengatur pemindahan arus listrik, kawat, kabel, alat pengisi daya, dok, stasiun
dok, dan adaptor untuk digunakan dengan semua barang-barang yang disebutkan sebelumnya; konektor listrik terisolasi;
konektor plug-in; konektor serat optik; konektor steker; konektor untuk mengisi daya perangkat elektronik yang digunakan
untuk memanaskan tembakau; konektor untuk peralatan telekomunikasi; konektor untuk sirkuit elektronik; konektor untuk
telepon seluler; konsol distribusi [listrik]; konsol untuk digunakan dengan komputer; kontak, listrik; kontak, listrik, dari logam
mulia; kontak/saklar yang diputar; konten audio, video, dan audiovisual yang dapat diunduh yang disediakan melalui komputer
dan jaringan komunikasi yang menampilkan acara TV dan rekaman video, semuanya menampilkan subjek kepentingan umum
manusia.; konten audio, video, dan multimedia pra rekaman yang dapat diunduh; konten digital yang dapat diunduh dalam
bentuk publikasi elektronik buku; konten media; kontrol akses dan sistem pemantauan alarm; kontrol digital untuk robot;
kontrol elektronik untuk motor; kontrol jalur penerbangan untuk proyektil; kontrol jarak jauh dari peralatan dan instalasi
ventilasi; kontrol jarak jauh inframerah; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan alarm kendaraan; kontrol jarak jauh untuk
mengoperasikan sistem alarm; kontrol jarak jauh untuk peralatan pendingin udara; kontrol jarak jauh untuk radio; kontrol jarak
jauh untuk stereo; kontrol jarak jauh untuk televisi; kontrol jarak jauh untuk televisi dan kontrol jarak jauh untuk stereo; kontrol
listrik untuk generator suara yang dapat diprogram; kontrol listrik untuk sistem irigasi penyiram; kontrol pancuran air dan bak
mandi (elektronik); kontrol panel (listrik); kontrol rasio bahan bakar / udara untuk mesin; konverter DC / DC profil rendah;
konverter analog-ke-digital; konverter arus searah; konverter daya DC/AC; konverter daya DC/DC; konverter daya elektronik;
konverter daya listrik; konverter digital-ke-analog; konverter ethernet-over-VDSL; konverter frekuensi; konverter mata uang
elektronik; konverter putar; konverter serat optik; konverter tegangan-ke-arus; konverter tekanan-ke-arus; konverter televisi
kabel; konverter tingkat; konverter untuk colokan listrik; konverter, listrik; kopling selang pemadam kebakaran; kopling serat
optik; kopling, listrik; koprosesor matematika; koran elektronik yang dapat diunduh; kosong rekaman DVD; kotak Akumulator;
kotak baterai; kotak cabang [listrik]; kotak disesuaikan untuk slide; kotak distribusi [listrik]; kotak distribusi daya; kotak geser
[alat ukur]; kotak hitam [perekam data]; kotak juke untuk komputer; kotak kacamata; kotak musik, perekam dan pemutar
kaset, kamera DVD, kaset video dan pemutar DVD, antena; kotak penyimpanan untuk CD dan DVD; kotak peralatan
pemadan api; kotak persimpangan [listrik]; kotak persimpangan untuk penerangan; kotak persimpangan untuk sirkuit listrik;
kotak sambungan [listrik]; kotak sambungan untuk kabel listrik; kotak sambungan untuk sambungan kabel perumahan; kotak
sekering listrik; kotak terminal listrik; kotak untuk baterai; kotak untuk peralatan fotografi; kristal galena [detektor]; kristal optik;
kronograf [alat perekam waktu]; kronograf untuk digunakan sebagai alat perekam waktu khusus; kuil kacamata; kuil sunglass;
kumparan elektromagnetik; kumparan listrik; kumparan tercekik [impedansi]; kunci listrik dan elektronik serta kait listrik dan
elektronik untuk pintu dan jendela; kunci daya untuk kendaraan bermotor; kunci dikendalikan frekuensi radio; kunci elektrik
atau perangkat untuk mengontrol akses ke bangunan; kunci elektromagnetik; kunci elektronik; kunci elektronik untuk
kendaraan; kunci elektronik untuk mobil; kunci listrik; kunci magnetik; kunci pintar; kunci pintu digital; kunci pintu elektronik;
kunci pintu sidik jari; kunci untuk kendaraan, listrik; kunci, elektronik; kunci, listrik; kupon konsumen dalam bentuk elektronik;
kupon konsumen yang disandikan; kupon seluler yang dapat diunduh; kupon yang dapat diunduh; kurung pemasangan
speaker; kurung untuk mengatur televisi layar datar; kuvet untuk penggunaan laboratorium; label dengan chip identifikasi
frekuensi radio [RFID] terintegrasi; label dengan kode yang dapat dibaca mesin; label elektronik; label elektronik untuk barangbarang; label indikator suhu, bukan untuk tujuan medis; label kode batang, disandikan; label magnetik; label yang dikodekan
secara magnetis; label yang disandikan secara optik; labu untuk penggunaan laboratorium; laktodensimeter; laktometer;
lampu berkedip [sinyal bercahaya]; lampu indikator untuk peralatan telekomunikasi; lampu kamar gelap [fotografi]; lampu
keamanan berkedip; lampu keamanan helm [lampu keamanan berkedip]; lampu kilat untuk kamera; lampu kotak; lampu lalu
lintas; lampu mikroskop; lampu optik; lampu peringatan bahaya jalan; lampu peringatan kerusakan kendaraan, selain bagian
kendaraan; lampu pilot (manual dan digital); lampu sinyal; lanyard untuk memegang kacamata; lanyard untuk memegang kartu
identitas magnetik; lanyard untuk memegang kartu identitas yang disandikan; lanyard untuk tujuan keamanan untuk
perlindungan jatuh; laser untuk keperluan pengukuran dan aksesorisnya, yaitu kombinator laser monolitik, kepala laser, beam
splitter (pembagi cahaya), beam bender, beam translator, retro reflector, dudukan yang dapat disesuaikan, cermin bidang,
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konverter cermin bidang, reflektor cermin bidang dan cermin putar; laser untuk mengukur; laser, bukan untuk keperluan medis;
layanan webcast, webinar, studi kasus, file audio, dan video yang dapat diunduh di bidang komputasi awan/cloud computing
dan keamanan data untuk lingkungan komputasi awan/cloud computing; layar LCD untuk laptop; layar [fotografi]; layar asbes
untuk petugas pemadam kebakaran; layar dioda pemancar cahaya; layar dioda pemancar cahaya kuantum dot; layar dioda
pemancar cahaya organik; layar display panel datar electroluminescent; layar gambar bergerak; layar holografik; layar
komputer; layar kristal cair; layar kristal cair layar besar [LCD]; layar liquid crystal display [LCD]; layar monitor dan penerima
televisi; layar neon; layar pengatur elektronik; layar plasma; layar proyeksi; layar proyeksi untuk film sinematografi; layar
radiologi untuk keperluan industri; layar sentuh interaktif; layar sentuh komputer; layar sentuh untuk asisten digital pribadi
[PDA]; layar sentuh untuk smartphone; layar taktil [elektronik]; layar tampilan iklan elektronik; layar tampilan panel datar; layar
tampilan visual; layar untuk photoengraving; layar video; lead terdengar; lemari asam; lemari pengaman biologis untuk
penggunaan laboratorium; lemari untuk penggunaan laboratorium; lembaran musik dan poster elektronik yang dapat diunduh;
lembaran musik elektronik, dapat diunduh; lembaran tipis berteknologi nano untuk memperbaiki kualitas sistem jaringan listrik
dan menurunkan tatal harmonic distortion (listrik); lempeng baterai; lengan pelindung; lengan persimpangan untuk serat optik;
lengan robot untuk keperluan laboratorium; lengan sambungan untuk kabel listrik; lensa anti-reflektif; lensa bifocal untuk
kacamata; lensa close-up; lensa close-up untuk kamera; lensa fisheye untuk kamera; lensa kaca mata; lensa kacamata; lensa
kacamata hitam; lensa kacamata kosong; lensa kacamata pelindung dari sinar matahari; lensa kacamata progresif; lensa
kacamata setengah jadi; lensa kontak; lensa kontak berwarna; lensa kontak bifocal; lensa kontak kosong; lensa makro untuk
kamera; lensa mata; lensa mentah untuk memperbaiki penglihatan; lensa optik; lensa optik kosong; lensa optik untuk
kacamata hitam; lensa pelindung matahari untuk kacamata; lensa pembesar; lensa pengganti untuk kacamata; lensa selfie;
lensa sudut lebar untuk kamera; lensa tele untuk kamera; lensa untuk astrofotografi; lensa untuk kacamata; lensa untuk
kacamata berlensa; lensa untuk kacamata hitam; lensa untuk kamera; lensa untuk kamera video; lensa untuk memperbaiki
penglihatan; lensa untuk memperbaiki penglihatan [optik]; lensa untuk mikroskop; lensa untuk pelindung wajah pekerja; lensa
untuk peralatan dan kamera pengintai; lensa untuk peralatan fotografi; lensa untuk teleskop; lensa untuk teropong; lensa untuk
topeng pelindung pekerja; lensa zoom untuk kamera; lense korektif optik; lentera ajaib; lentera sinyal; level [instrumen untuk
menentukan horisontal]; leveling rods untuk survei; leveling staffs [instrumen survei]; lihat kamera; lilitan kawat [listrik]; limiter
[listrik]; lingkaran arus terpadu; lingkungan belanja realitas virtual; liquid crystal display [LCDs] untuk teater rumah; log [alat
ukur]; logger data; lompat kabel mulai; lonceng [perangkat peringatan]; lonceng peringatan; lonceng pintu listrik; lonceng
sinyal; loudspeakers; lubang intip; lubang intip [lensa pembesar] untuk pintu; magnesium anode; magnet; magnet dekoratif;
magnet dekoratif dalam bentuk angka; magnet dekoratif dalam bentuk binatang; magnet dekoratif dalam bentuk huruf; magnet
hiasan; magnet kulkas; magnet kulkas dekoratif; magnet untuk keperluan industri; magnetometer; majalah film untuk kamera;
manipulator untuk operasi jarak jauh dari lengan robot; manometer; manometer tekanan tinggi; manual pengguna komputer
dalam bentuk publikasi elektronik yang dapat diunduh; manual pengguna komputer dalam format elektronik; mask aligners;
masker anti polusi untuk bersepeda; masker anti polusi untuk perlindungan pernapasan; masker debu; masker gas; masker
oksigen, bukan untuk keperluan medis; masker pelindung; masker pelindung debu; masker pelindung pernapasan, selain
untuk pernapasan buatan; masker pelindung wajah bukan untuk keperluan medis; masker pelindung wajah untuk mencegah
kecelakaan atau cedera; masker penyelam; masker pernapasan untuk mencegah kecelakaan atau cedera; masker
pernapasan untuk perlindungan industri; masker pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker untuk perlindungan
terhadap debu; masker untuk snorkeling; masker wajah penyelam; masker wajah untuk berenang; masker wajah yang secara
khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga; materi kursus pendidikan yang dapat diunduh; materi-materi digital terkait
dengan pendidikan yang dapat diunduh, yaitu materi-materi kursus pendidikan dan rencana-rencana pengajaran di bidang
literatur untuk anak, Bahasa Inggris, ilmu pengetahuan, studi-studi sosial dan kesehatan; materi-materi digital terkait dengan
pendidikan yang dapat diunduh, yaitu peralatan-peralatan pendidikan yang terdiri dari perangkat lunak untuk pendidikan anak,
materi-materi kursus Pendidikan yang dapat diunduh, lembar-lembar kerja, dan brosur-brosur aktifitas di bidang literatur untuk
anak, Bahasa Inggris, ilmu pengetahuan, studi-studi sosial dan kesehatan; maxmizer; media data magnetik; media data optik;
media digital, yaitu video disk digital, disk serbaguna digital, rekaman audio dan video yang dapat diunduh, DVD, dan disk
digital definisi tinggi yang menampilkan serial televisi yang telah direkam sebelumnya dalam bidang fiksi ilmiah dan drama;
media digital, yaitu, konten media audio-visual yang dapat didownload dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama,
musik, dan video musik; media elektronik musik yang direkam sebelumnya; media elektronik yang menampilkan pertunjukan
musik; media penyimpanan analog kosong; media penyimpanan digital kosong; media penyimpanan elektronik; media
penyimpanan elektronik kosong; media perekaman analog kosong; media perekaman dan penyimpanan analog kosong;
media perekaman dan penyimpanan digital kosong; media perekaman digital; media perekaman digital kosong; media
perekaman digital, yaitu, rekaman audio dan audiovisual, semua yang menampilkan musik dan hiburan musikal; media
perekaman magnetik; media untuk merekam, membawa, menyimpan, memproses, memanipulasi, mentransmisikan,
menyiarkan, mengambil dan mereproduksi musik, suara, gambar, teks, dan informasi; media yang dapat diunduh; media yang
direkam; media yang direkam dan dapat diunduh; media yang direkam dan dapat diunduh, perangkat lunak komputer, media
perekaman dan penyimpanan digital atau analog kosong; media yang direkam sebelumnya, yaitu, memori solid-state dan
semikonduktor, hard drive dan disk, memori magnetik, hard drive dan disk, flash atau "thumb" drive, kartu memori, stik
memori, DVD, CD, optical disk, disk interaktif yang menampilkan musik dan video musik, kaset audio video, dan laser disk
yang menampilkan berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik dan video musik; meja atau unit yang dipasang di mobil
yang dilengkapi loudspeaker untuk memungkinkan handset telepon digunakan bebas genggam; meja mixing digital; meja
pencampuran audio; meja pencampuran audio dan video; meja pencampuran video; meja rias (meja rias) dengan fungsi
Internet of Things (IoT) yang sudah terpasang; mekanisme elektronik untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin;
mekanisme komputer untuk telekomunikasi; mekanisme penguncian elektronik untuk brankas; mekanisme untuk peralatan
yang dioperasikan dengan koin; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan secara berlawanan; mekanisme validasi tiket
untuk gerbang otomatis; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk bilik foto; mekanisme yang dioperasikan dengan
koin untuk mengoperasikan bilik foto; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk mengoperasikan gerbang untuk
tempat parkir mobil; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk mesin penjual otomatis; mekanisme yang dioperasikan
dengan koin untuk perangkat televisi; membawa case untuk pager radio; membawa case untuk pemutar musik digital;
membawa kasing dan wadah untuk lensa kontak; membawa tas untuk komputer notebook; membawa tas untuk telepon
seluler; membawa tas yang disesuaikan untuk komputer; membawa tas yang khusus disesuaikan untuk printer komputer;
membran akustik yang digunakan dalam peralatan perekaman atau reproduksi suara; memindai probe mikroskop; memori
data; memori disk; memori elektronik; memori flash; memori grafis; memori komputer; memori komputer non-volatil; memori
semicondutor; memperbaiki tabung; memutar lampu pensinyalan; menambahkan mesin; menampilkan dioda pemancar
cahaya kuantum dot; menampilkan pesan elektronik; menandai gauges [bengkel tukang kayu]; menandai pelampung;
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mencakup untuk pemutar MP3; mencakup untuk perangkat penyimpanan data; mencakup untuk teropong; menerima antena
untuk siaran satelit; menghitung skala; mengintensifkan layar untuk film sinar-X; mengoperasikan perangkat lunak untuk
server akses jaringan; mengukur dan mengendalikan perangkat untuk teknologi pendingin udara; mengukur ember; mengukur
mangkuk; mengukur penguasa; mengukur sendok; menyelamatkan suar pensinyalan laser; merekam alat dan instrumen
bermain; mesin anjungan tunai mandiri, otomat uang; mesin antrian; mesin bayar dan setoran otomatis; mesin dan instrumen
komunikasi listrik; mesin dan instrumen pengontrol otomatis oleh suhu dan monitoring pergerakan untuk keperluan
pendinginan udara atau pembekuan; mesin dan instrumen pengujian kekasaran permukaan; mesin dan instrumen pengukur
atau penguji untuk suhu, kelembapan dan tekanan atmosfir; mesin dan instrumen pengukur ulir; mesin dan instrument
pengukuran dan pengujian; mesin dan peralatan distribusi atau kontrol daya; mesin dan peralatan fotografi; mesin dan
peralatan komunikasi yang menggunakan kabel; mesin dan peralatan radar untuk cuaca, navigasi dan kontrol lalu lintas udara;
mesin dan peralatan sinematografi; mesin dan peralatan telekomunikasi; mesin dan peralatan telekomunikasi yang dipasang
di pergelangan tangan berupa jam tangan; mesin deposisi untuk pembuatan baterai surya; mesin distribusi daya/tenaga listrik;
mesin elektronik untuk membaca kartu kredit; mesin elektronik untuk merekam operasi keuangan; mesin elektronik, peralatan
dan bagiannya; mesin encoding kartu kredit [peripheral komputer]; mesin faks; mesin faksimili; mesin faksimili portabel; mesin
faktur; mesin fotokopi [fotografi, elektrostatik, termik]; mesin fotokopi elektrostatik; mesin fotokopi warna digital; mesin hitung;
mesin hitung dan penyortiran koin; mesin hitung dan penyortiran uang; mesin hitung uang kertas; mesin karaoke; mesin kartu
untuk kantor; mesin kas; mesin kas, mesin hitung, peralatan pemrosesan data, komputer; mesin kasir; mesin lotre; mesin
mekanis untuk peralatan yang dioperasikan dengan uang logam; mesin mendikte; mesin optik; mesin pelurusan roda
kendaraan; mesin pemadam kebakaran; mesin pembaca sandi; mesin pembatalan tiket; mesin pembelajaran; mesin
pembelajaran bahasa; mesin pembuat salinan elektrostatik dan mesin fotokopi; mesin pemeriksaan sidik jari yang digunakan
untuk memeriksa sidik jari secara fisik; mesin pemungutan suara; mesin penagihan; mesin pendikte; mesin pengeditan untuk
film sinematografi; mesin penghitung elektronik; mesin penghitung koin; mesin penghitung mata uang; mesin pengolah data;
mesin pengolah data elektronik; mesin pengolah kata; mesin pengukur koordinat; mesin penimbang; mesin penjawab; mesin
penyeimbang ban untuk kendaraan darat; mesin penyortir koin; mesin penyortir mata uang; mesin penyortir uang kertas;
mesin penyortir uang kertas otomatis; mesin poligraf, bukan untuk keperluan medis; mesin sortasi dan penghitungan uang
tunai otomatis; mesin stamping waktu dan tanggal; mesin transmisi faksimili; mesin uji beton; mesin uji kekerasan logam;
mesin uji kekuatan logam; mesin uji kompresi logam; mesin uji material; mesin uji plastik; mesin uji semen; mesin uji tekstil;
mesin undian; mesin untuk memilih hadiah; mesin untuk mengembangkan film sinematografi; mesin yang dioperasikan
dengan koin; mesin-mesin elektronik; mesin-mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran
(electronic data capture); meter air; meter aktivitas air; meter akustik; meter aliran turbin; meter ampere-jam; meter arus listrik;
meter biaya; meter cairan; meter daya frekuensi radio; meter daya optik; meter eksposur fotografi; meter elektronik; meter
energi untuk melacak dan memantau penggunaan energi; meter fase listrik; meter fluks bercahaya; meter frekuensi; meter
gas; meter gas putar; meter gelombang disesuaikan untuk digunakan dengan gelombang mikro; meter gelombang elastis;
meter getaran; meter jarak laser menjadi alat ukur; meter kapasitansi; meter keasaman; meter kecepatan; meter kelembaban;
meter kelembaban tanah; meter konduktivitas; meter konduktivitas menjadi alat ukur ilmiah; meter konsentrasi; meter
konsumsi bahan bakar; meter listrik; meter listrik polifase; meter millivolt; meter panel digital; meter parkir; meter parkir
elektronik di dalam kendaraan; meter parkir kendaraan; meter pelurusan roda; meter pemanas; meter pencari satelit; meter
penjepit untuk mengukur arus listrik; meter penjepit untuk mengukur listrik; meter perpindahan positif; meter refrigeran; meter
resistensi isolasi; meter saat ini; meter siklus; meter sistem daya; meter sudut fase; meter tingkat suara; meter torsi; meter
turbin sitogenik; meter untuk memeriksa konsumsi tinta; meter untuk menguji kelembaban; meter untuk mengukur aliran gas;
meter untuk mengukur alkalinitas; meter untuk mengukur arus; meter untuk mengukur arus listrik; meter untuk mengukur
hambatan listrik; meter untuk mengukur nilai parameter listrik; meter untuk mengukur resistansi; meter untuk mengukur
tegangan; meter untuk mengukur tegangan listrik; meteran dan peralatan pengukur elektrik, magnetik dan elektromagnetik;
meteran tekanan; metronom; metronom elektronik; metronom mekanik; microchips [perangkat keras komputer]; microfiche;
microphone listrik; mikrocip; mikrofon; mikrofon binaural; mikrofon handsfree untuk ponsel; mikrofon tanpa kabel; mikrofon
untuk peralatan telekomunikasi; mikrofon untuk perangkat komunikasi; mikrokomputer; mikrokontroler; mikrokontroler untuk
perangkat berkemampuan Internet of things (IoT); mikrometer; mikropon; mikroprosesor aman; mikroprosesor multi-inti;
mikroskop; mikroskop biologis; mikroskop dioda pemancar cahaya [LED]; mikroskop elektron; mikroskop elektron transmisi;
mikroskop fluoresensi; mikroskop metalurgi; mikroskop polarisasi; mikroskop stereo stereo; mikroskop untuk operasi;
mikroskop, yaitu mikroskop gaya atom; mikroskop, yaitu scanning electron microscope; mikrotom; mirror [optik]; mirror dengan
fungsi Internet of Things (IoT) yang sudah terpasang; mistar tukang kayu berlipat; mixer daya [peralatan audio]; mixer
frekuensi radio; mixer gas untuk penggunaan laboratorium; mixer mikrofon; mixer suara dengan amplifier terintegrasi; mixer
video; mobil pemadam kebakaran; modem; modem eksternal; modem internal; modem kabel; modem nirkabel dan kabel dan
perangkat dan kartu komunikasi; modem universal serial bus [USB]; modem untuk jaringan komunikasi; modul DRAM
(dynamic random access memory); modul Light Emitting Diode [LED]; modul RAM (random access memory); modul beban
elektronik; modul ekspansi memori; modul elektronik berbasis kendaraan untuk mentransmisikan informasi diagnostik dan
status operasional kendaraan; modul fotovoltaik; modul komputasi; modul memori; modul memori komputer; modul penyearah;
modul piezoceramic untuk pembangkit tegangan tinggi; modul sirkuit terpadu; modulator frekuensi radio; monitor; monitor
LED; monitor [LED] pemancar cahaya; monitor [perangkat keras komputer]; monitor [program komputer]; monitor aliran gas;
monitor aliran partikel; monitor audio bayi; monitor bayi; monitor dengan layar tampilan yang dapat digunakan sebagai cermin;
monitor emisi debu; monitor emisi partikel; monitor komputer; monitor komputer untuk digunakan di bidang otomotif; monitor
layar; monitor layar komputer; monitor layar sentuh; monitor liquid crystal display [LCD]; monitor oksigen atmosfer; monitor
oksigen, bukan untuk keperluan medis; monitor plasma; monitor radio untuk reproduksi suara dan sinyal; monitor signage
digital; monitor suhu untuk keperluan industri; monitor suhu untuk keperluan rumah tangga; monitor suhu untuk tujuan ilmiah;
monitor tablet; monitor tampilan video yang dapat dipakai; monitor untuk hewan peliharaan; monitor video; monitor video bayi;
monitor video untuk hewan peliharaan; monitor, layar display, display yang terpasang di kepala, serta headset untuk
digunakan dengan komputer, telepon pintar, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar,
kacamata pintar, televisi, set top box dan audio serta video dan perekam; monitor, sensor, dan alat pengendali untuk
perangkat dan sistem pendingin udara, pemanas, dan ventilasi; monokles; monopod untuk alat elektronik digital genggam,
yaitu, kamera, telepon genggam, komputer tablet; monopod untuk alat elektronik digital genggam, yaitu, telepon genggam,
komputer tablet; monopod untuk kamera; motherboard; motherboard komputer; motherboard komputer dan motherboard;
motor AC atau DC kendaraan darat (tidak termasuk bagian-bagiannya); mount dinding untuk memasang perangkat elektronik
seluler; mounting bracket disesuaikan untuk monitor komputer; mouse [periferal komputer]; mouse komputer (tetikus
komputer); mouse komputer nirkabel; mouse komputer tanpa kabel; multimeter; multimeter untuk
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mengukur arus listrik; multimeter untuk mengukur hambatan listrik; multimeter untuk mengukur tegangan listrik; multiplexer;
multiplexer divisi panjang gelombang; multiplexer telekomunikasi; multiprosesor chip; musik panggil walet yang terekam;
musik digital (dapat diunduh dari Internet); musik digital yang dapat diunduh; musik digital yang dapat diunduh dari Internet;
musik digital yang dapat diunduh disediakan dari Internet; musik digital yang dapat diunduh disediakan dari situs web Internet
MP3; nada dering dan gambar yang dapat diunduh untuk ponsel; nada dering dan grafik yang dapat diunduh untuk ponsel dan
perangkat nirkabel; nada dering dan musik yang dapat diunduh; nada dering dan musik yang dapat diunduh untuk telepon
genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal informasi mobile; nada dering telepon yang
dapat diunduh; nada dering telepon yang dapat diunduh untuk telepon genggam; nada dering yang dapat diunduh; nada
dering yang dapat diunduh untuk ponsel; nada dering, grafik, dan musik yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global
dan perangkat nirkabel; nada lengan untuk pemain rekaman; negatif fotografis; netbook [komputer]; nosel selang pemadam
kebakaran; odometer; ohmmm; oktan; opacimeter; operator data yang berisi tipografi tipografi tersimpan; operator data yang
dapat dibaca mesin; operator data yang dapat dibaca mesin direkam dengan program; operator data yang direkam
sebelumnya untuk digunakan dengan komputer; operator listrik (sakelar) untuk jendela kendaraan; operator untuk pelat hitam
[fotografi]; optik; osilator; osilator kristal kuarsa; osilograf; osiloskop; otomatisasi rumah dan perangkat lunak integrasi
perangkat rumah, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris
spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
outlet listrik; outlet multimedia daya listrik; oven microwave untuk penggunaan laboratorium; overdubber, yaitu, alat pencampur
suara, stereo tuner, mesin penghasil gema elektronik, kotak amplifier dan kotak stereo; ozoniser [ozonator]; pH meter; pH
meter digital; pagar listrik; pager; pager elektronik; pager radio; pakaian anti peluru; pakaian asbes untuk perlindungan
terhadap api; pakaian basah untuk scuba diving; pakaian bertahan hidup; pakaian dan alas kaki untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; pakaian dan sarung tangan untuk digunakan dalam pengelasan untuk perlindungan
terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian kerja untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian khusus dibuat
untuk laboratorium; pakaian khusus untuk laboratorium, tidak termasuk dalam kelas lain, termasuk untuk perlindungan
terhadap bahan kimia dan bakteri; pakaian pelindung [pelindung tubuh]; pakaian pelindung untuk keselamatan; pakaian
pelindung untuk penerbang; pakaian pelindung yang terbuat dari bahan tahan balistik; pakaian pengaman untuk perlindungan
terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian pintar; pakaian reflektif dan pakaian untuk pencegahan kecelakaan; pakaian selam;
pakaian selam, masker penyelam, sumbat telinga untuk penyelam, klip hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan
untuk penyelam, alat bantu pernapasan untuk berenang di bawah air; pakaian tahan air tahan air untuk mencegah tenggelam;
pakaian tahan api; pakaian terisolasi untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian untuk perlindungan
terhadap api; pakaian untuk perlindungan terhadap bahan kimia; pakaian untuk perlindungan terhadap bahan kimia dan
radiasi; pakaian untuk perlindungan terhadap bahaya biologis; pakaian untuk perlindungan terhadap cedera; pakaian untuk
perlindungan terhadap iradiasi; pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan; pakaian untuk perlindungan terhadap
kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; pakaian untuk perlindungan terhadap radiasi; pakaian yang terkoneksi dengan teknologi;
pakaian, alas kaki dan penutup kepala untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; paket garis besar
transistor; paket garis besar transistor dengan perangkat pemasangan permukaan terintegrasi; paket garis transistor dengan
jendela inframerah terintegrasi; paket garis transistor dengan lensa terintegrasi; paket perangkat lunak komputer; paket
perangkat lunak terintegrasi; palang pintu parkir otomatis; panel kendali; panel OLED; panel alarm; panel display; panel
display dioda pemancar cahaya kuantum dot; panel display electroluminescent; panel display plasma; panel display signage
digital; panel distribusi daya; panel indikator elektronik; panel instrumen (listrik); panel instrumen sepeda motor; panel kontrol
[listrik]; panel kontrol alarm; panel kontrol alarm kebakaran; panel kontrol pencahayaan; panel kontrol untuk alarm keamanan;
panel kontrol untuk elevator; panel kontrol untuk gerbang; panel layar kristal cair [LCD]; panel listrik; panel pengendali elektrik
untuk pendingin udara untuk kendaraan; panel penghubung serat optik untuk memindai; panel pengontrol distribusi optik;
panel pengontrol distribusi optik pada tiang; panel pengontrol listrik; panel pengontrol otomatis; panel sinyal, bercahaya atau
mekanis; panel surya untuk pembangkit listrik; panel surya untuk produksi listrik; panel tampilan dioda pemancar cahaya;
panel tampilan diode pemancar cahaya organik [Organic Light-Emitting Diode “OLED”]; panel tampilan papan informasi digital;
panel tembaga untuk papan sirkuit; panggilan dekoratif untuk termostat; papan akselerator komputer; papan akselerator
multimedia; papan anak perempuan; papan distribusi [listrik]; papan ekspansi untuk komputer; papan grafis; papan indikator
elektronik; papan kabel dicetak multilayer; papan ketik; papan komputer; papan memori; papan pengumuman elektronik;
papan rangkaian utama untuk LCD; papan rangkaian utama untuk LED; papan rangkaian utama untuk Televisi; papan setrika;
papan sirkuit; papan sirkuit audio; papan sirkuit elektronik; papan sirkuit komputer; papan sirkuit listrik; papan sirkuit tercetak;
papan sirkuit tercetak menggabungkan sirkuit terpadu; papan sirkuit terintegrasi; papan sirkuit video; papan skor elektronik;
papan tempat memotong roti optik; papan tombol komputer; papan tulis elektronik; papan tulis interaktif elektronik; parabola;
pasang adaptor; pasang pengukur; pasokan tenaga listrik untuk kendaraan; paspor [dokumen identifikasi yang dikodekan
secara magnetis]; paspor biometrik [dokumen identifikasi yang dikodekan secara magnetis]; pedal efek elektronik untuk alat
musik; pedal efek elektronik untuk digunakan dengan amplifier suara; pedal efek suara untuk alat musik; pedal efek untuk
digunakan dengan alat musik listrik; pedal kontrol volume; pedal wah-wah; pedal wah-wah untuk gitar; pedometer; pelacak
aktivitas yang dapat dipakai; pelacak kendaraan gps; pelampung; pelampung cincin untuk digunakan dalam penyelamatan air;
pelampung navigasi; pelampung sinyal; pelat outlet listrik, berbentuk; pelat punggung ponsel; pelat saklar listrik; pelat/piringan
baterai; pelindung body(body protector) untuk keselamatan; pelindung dan penutup ponsel dan perangkat elektronik pribadi;
pelindung dan penutup untuk speaker, speaker pintar, speaker audio, pengeras suara, amplifier dan headphone dan
earphone; pelindung gelombang; pelindung gigi *; pelindung hidung untuk kacamata; pelindung kepala untuk keselamatan;
pelindung layar akrilik disesuaikan untuk peralatan televisi; pelindung layar akrilik disesuaikan untuk perangkat elektronik
portabel selain peralatan gaming; pelindung layar kaca tempered diadaptasi untuk perangkat elektronik portabel selain
peralatan gaming; pelindung layar plastik disesuaikan untuk perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung
layar privasi disesuaikan untuk asisten digital pribadi [PDA]; pelindung layar privasi disesuaikan untuk laptop; pelindung layar
privasi disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar privasi disesuaikan untuk smartphone; pelindung layar privasi disesuaikan
untuk telepon seluler; pelindung layar tampilan untuk memberikan keteduhan dan privasi yang secara khusus disesuaikan
untuk perangkat elektronik; pelindung layar untuk perangkat seluler; pelindung layar untuk telepon genggam; pelindung layar
yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk asisten digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari kaca
temper yang diadaptasi khusus untuk e-reader; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk
jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk jam waktu; pelindung layar
yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang
diadaptasi khusus untuk layar komputer; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar
laptop; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat
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dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar yang terbuat dari kaca
temper yang diadaptasi khusus untuk pemutar media portabel; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk smartphone; pelindung
layar yang terbuat dari polietilen tereftalat [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai;
pelindung layar yang terbuat dari polietilen tereftalat [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi;
pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] khusus diadaptasi untuk smartphone; pelindung layar yang
terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk pembaca elektronik; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk pemutar media portabel; pelindung layar yang terbuat
dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat
dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk layar komputer; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik
poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan
[TPU] yang diadaptasi khusus untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi
khusus untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang
diadaptasi khusus untuk pemutar media portabel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara
khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara
khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar komputer; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
disesuaikan untuk pembaca elektronik; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan
untuk smartphone; pelindung leher untuk keselamatan; pelindung lonjakan tegangan; pelindung lutut dan siku (elbow
protector) untuk keselamatan; pelindung mata yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga; pelindung
pergelangan; pelindung tulang engkel; pelindung untuk helm; pelindung untuk telepon seluler; pelindung wajah pelindung
pekerja; pelindung wajah untuk helm pelindung; pelindung wajah untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera;
pelindung wajah untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi, dan kebakaran; pelindung wajah, selain untuk keperluan
medis; pelindung wajah, selain untuk tujuan medis; peluit anjing; peluit isyarat; peluit olahraga; pemadam api; pemancar
[telekomunikasi]; pemancar audio; pemancar dan penerima nirkabel; pemancar dan penerima nirkabel untuk reproduksi suara
dan sinyal; pemancar dan penerima radio; pemancar dan penerima satelit; pemancar digital; pemancar elektronik untuk sinyal
gangguan; pemancar frekuensi radio; pemancar jarak jauh; pemancar kontrol jarak jauh; pemancar nirkabel; pemancar optik;
pemancar optik dan pemancar optik elektro; pemancar portabel; pemancar radar; pemancar radio; pemancar radio untuk
kontrol jarak jauh; pemancar satelit; pemancar sebagai peralatan komunikasi listrik darurat; pemancar sinyal; pemancar sinyal
darurat; pemancar sinyal elektronik; pemancar telekomunikasi; pemancar telepon; pemancar televisi; pemancar televisi kabel;
pemancar untuk digunakan dalam keamanan; pemancar untuk digunakan dalam komunikasi darurat; pemancar untuk
memancarkan sinyal bahaya; pemancar untuk memancarkan sinyal elektronik; pemandangan busur teleskopik untuk
memanah; pemandangan lensa optik; pemandangan lensa teleskopik; pemandangan teleskopik; pemandangan teleskopik
untuk artileri; pemandangan teleskopik untuk senjata; pemandangan teleskopik untuk senjata api; pemandian air laboratorium;
pemasangan kacamata; pemasangan pince-nez; pembaca [RFID] identifikasi frekuensi radio; pembaca [peralatan
pemrosesan data]; pembaca buku digital; pembaca buku elektronik; pembaca disk optik; pembaca elektronik; pembaca
elektronik untuk mengecek dan mengidentifikasi data digital; pembaca karakter optik; pembaca kartu; pembaca kartu [SD]
digital aman; pembaca kartu chip; pembaca kartu elektronik; pembaca kartu magnetik sandi; pembaca kartu magnetik yang
disandikan; pembaca kartu memori; pembaca kartu memori flash; pembaca kartu pintar; pembaca kartu untuk kartu kredit;
pembaca kartu untuk kartu yang dikodekan secara magnetis; pembaca kode batang; pembaca lempeng mikro; pembaca
mikrofilm; pembaca perangkat lunak komputer, terminal komputer dan perangkat elektronik yang membuktikan keaslian dan
mengidentifikasi area yang dapat dibaca mesin pada paspor, visa, kartu identitas, SIM, kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu
penduduk, ijin tinggal, kartu kesehatan profesional dan dokumen administratif pribadi lainnya yang memiliki cip elektronik yang
dapat mengirim data untuk keperluan verifikasi identitas seseorang; pembaca strip magnetik; pembanding; pembangkit koleksi
tenaga surya; pembaruan perangkat lunak elektronik, yaitu, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan file data yang
dapat diunduh terkait untuk memperbarui perangkat lunak komputer untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui
jaringan komputer; pembatas otomatis; pembatasan keamanan, selain untuk kursi kendaraan dan peralatan olahraga;
pembawa data elektronik; pembawa data magnetik; pembawa data magnetik dan optik; pembawa data magnetik kosong;
pembawa data magnetik kosong dan cakram optik perekam; pembawa data magnetik yang direkam sebelumnya; pembawa
data magnetik, disc perekaman; pembawa data magnetis; pembawa data magneto-optik dan optik; pembawa data untuk
sistem pengenalan suara yang telah direkam sebelumnya; pembawa data yang dapat dibaca mesin untuk peralatan rumah
tangga; pembersih dengan ozon untuk udara dan air; pembersih kepala pencetak digital ( Printhead ) printer dan plotter;
pembesar berkas gambar [perangkat lunak komputer, direkam]; pembicara pribadi; pembuat telur; pembuka dan penutup pintu
otomatis elektrik; pemegang dan kasing untuk compact disc dan DVD; pemegang disesuaikan untuk compact disc; pemegang
hands-free untuk telepon seluler; pemegang kacamata; pemegang untuk gulungan listrik; pemindah fase optik; pemindai;
pemindai barcode; pemindai biometrik; pemindai gambar; pemindai optik; pemindai retina biometrik; pemindai sidik jari;
pemindai sidik jari biometric untuk pintu; pemindai sidik jari biometrik; pemindai tangan biometrik; pemindai termal; pemindaian
mikroskop elektron; pemisah baterai; pemisah berkas gambar [perangkat lunak komputer, direkam]; pemisah magnetik untuk
penggunaan ilmiah; pemula melompat baterai; pemutar CD; pemutar CD digital; pemutar DVD portabel; pemutar MP3
portabel; pemutar MP4; pemutar audio; pemutar audio dan pemutar video yang mengggabungkan memori IC; pemutar audio
digital; pemutar cakram audio dan video; pemutar cakram suara; pemutar cakram video; pemutar dan perekam cakram optik
untuk data audio, video dan komputer; pemutar dan perekam video cakram (disc) optik; pemutar disk Blu-ray; pemutar kaset;
pemutar kaset audio; pemutar kaset audio digital; pemutar kaset audio untuk mobil; pemutar kaset untuk mobil; pemutar kaset
video; pemutar media portabel; pemutar media pribadi; pemutar media, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi
dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan
perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; pemutar multimedia genggam; pemutar multimedia portabel [PMPs];
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pemutar musik digital; pemutar musik portabel; pemutar rekaman; pemutar untuk pembawa suara dan gambar; pemutar video
compact disc; pemutar video dan audio digital serta perekam; pemutar video digital; pemutar video kombinasi dan perekam;
pemutus sirkuit; pena cahaya; pena elektronik; pena elektronik [unit tampilan visual]; pena elektronik untuk unit tampilan
visual; pena layar sentuh; penanda hemline; penanda keamanan elektronik; penangkal petir; penangkap petir; pencari arah
radio; pencari dinding magnet; pencari jangkauan; pencari jangkauan untuk kamera; pencari jarak untuk golf; pencari kabel;
pencari kedalaman laut; pencitra sidik jari; pendeteksi asap; pendeteksi logam; pendingin unit pemrosesan pusat [CPU];
penekan lonjakan tegangan; penerima GPS (Global Positioning System); penerima audio; penerima audio dan video;
penerima data seluler; penerima frekuensi radio; penerima kendali jarak jauh; penerima komunikasi data; penerima
komunikasi radio portabel; penerima nirkabel; penerima optik; penerima optik dan elektrik opto; penerima pemancar; penerima
portabel; penerima radar; penerima radar dengan amplifier; penerima radio; penerima radio untuk digunakan di mobil;
penerima radio untuk kontrol jarak jauh; penerima satelit; penerima sinyal elektronik; penerima sistem penentuan posisi global;
penerima stereo; penerima suar; penerima telepon; penerima televisi; penerima televisi [TV set]; penerima televisi kabel;
penerima video; penerjemah saku elektronik; pengaman lalu lintas berbentuk kerucut; pengaman, pengunci serta peranti
kendali akses yang dikendalikan secara listrik, elektronik, optik serta akustik; penganalisa daya listrik; penganalisa gambar;
penganalisa jaringan listrik; penganalisa mesin; penganalisa mesin kendaraan terkomputerisasi; penganalisa spektrum;
penganalisa ukuran nanopartikel; penganalisa ukuran partikel; penganalisa warna elektronik; penganalisis spektrum, selain
untuk penggunaan medis; pengatur katub dengan pengatur suhu; pengatur kecepatan untuk mesin, engine dan motor;
pengatur keran (elektronik); pengatur oksigen; pengatur panas; pengatur telur [sandglasses]; pengatur waktu dapur; pengatur
waktu dapur, elektronik; pengatur waktu elektronik; pengatur waktu telur; pengatur waktu telur digital; pengatur waktu telur
mekanis; pengatur waktu untuk kamera; pengekangan keselamatan menjadi peralatan perlindungan jatuh untuk menahan dan
menjatuhkan jatuh, selain peralatan olahraga; pengendali augmented reality genggam; pengendali daya; pengendali daya
elektronik; pengendali elektronik untuk digunakan dengan headset augmented reality; pengendali elektronik untuk digunakan
dengan headset realitas virtual; pengendali inverter digunakan dalam pembangkit listrik tenaga surya; pengendali jarak jauh
peralatan dan instalasi pendingin udara; pengendali keyboard komputer.; pengendali komunikasi; pengendali motor servo
elektronik; pengendali muatan listrik; pengendali muatan tenaga surya; pengendali nirkabel untuk memantau dan mengontrol
fungsi dan status sistem keamanan dari jarak jauh; pengendali nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi perangkat
elektronik lainnya, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris
spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
pengendali nirkabel untuk memonitor dan mengontrol fungsi dan status perangkat atau sistem kelistrikan, elektronik, dan
mekanik lainnya dari jarak jauh; pengendali realitas virtual genggam; pengendalian jarak jauh untuk peralatan, sistem dan alat
uji, sinyal dan pengukuran elektronik; pengeras suara; pengeras suara audio; pengeras suara audio untuk mengontrol suara;
pengeras suara audio yang dikontrol oleh aplikasi bergerak; pengeras suara dengan amplifier built-in; pengeras suara
elektronik dengan buku; pengeras suara nirkabel untuk di dalam rumah dan di luar rumah; pengering kaca untuk penggunaan
laboratorium; pengeringan oven untuk penggunaan laboratorium; penggabung udara; pengganda tegangan; penggandeng
sinyal; pengganti bantalan telinga untuk headphone; penggaris [alat ukur]; penggaris dengan dua skala linier; penghalang
cahaya; penghapus pita magnetik; penghasil suara elektronik dan peralatan peredam suara, penghasil peredam kebisingan,
unit kontrol elektronik untuk meredam dan mengontrol suara; penghasil suara, penghasil suara tanpa kabel; penghitung;
penghitung konsumsi bahan bakar; penghitung utas; pengisi baterai; pengisi daya USB ; pengisi daya baterai; pengisi daya
baterai bertenaga surya; pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan di kendaraan; pengisi daya baterai untuk
digunakan dengan telepon; pengisi daya baterai untuk komputer laptop; pengisi daya baterai untuk komputer tablet; pengisi
daya baterai untuk laptop, telepon genggam, komputer tablet, dan alat portabel yang diaktifkan USB lainnya; pengisi daya
baterai untuk pipet elektronik; pengisi daya baterai untuk ponsel; pengisi daya baterai untuk rokok elektronik; pengisi daya
baterai untuk telepon genggam; pengisi daya baterai untuk telepon yang dapat dibawa, komputer tablet dan komputer yang
dapat dibawa; pengisi daya di mobil tanpa kabel; pengisi daya dinding; pengisi daya eksternal; pengisi daya joystick; pengisi
daya kompensasi baterai; pengisi daya listrik; pengisi daya tanpa kabel; pengisi daya tanpa kabel untuk telepon pintar; pengisi
daya untuk akumulator listrik; pengisi daya untuk baterai listrik; pengisi daya untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk
memanaskan tembakau; pengisi daya untuk rokok elektrik; pengisi daya untuk rokok elektronik; pengisi daya untuk sikat gigi
listrik; pengisi daya untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; pengisi daya usb untuk rokok elektronik;
pengisian daya dan perangkat manajemen daya untuk perangkat elektronik seluler; pengisian troli untuk tablet dan laptop;
pengolah [unit pengolah sentral]; pengolah data; pengolah kata, peralatan print-out komputer, data dalam bentuk elektronik,
magnetik dan optikal; pengontrol dan headset virtual dan realitas bertambah; pengontrol dioda pemancar cahaya (LED) dan
lampu lucutan intensitas tinggi (HID); pengontrol elektronik digital untuk alat; pengontrol elektronik digital untuk manipulator;
pengontrol elektronik digital untuk peralatan mesin; pengontrol ethernet; pengontrol jarak jauh; pengontrol nirkabel untuk
memantau dan mengontrol fungsi perangkat elektronik, selain pengontrol untuk peralatan game; pengontrol pancuran air
(elektronik); pengontrol video di dinding; pengoptimal serat optik; penguasa lipat; penguasa yang membesar; penguat antena;
penguat frekuensi audio; penguat frekuensi radio; penguat frekuensi video; penguat gambar; penguat gen [alat laboratorium];
penguat sinyal telepon genggam; pengubah cakram (disc) CD dan DVD; pengubah cakram (disc) optik; pengubah fase;
pengubah gender [adaptor kabel]; pengubah gender dalam sifat adaptor listrik; pengubah gender untuk kabel koaksial; penguji
alarm asap; penguji antibeku; penguji baterai; penguji daya listrik; penguji emisi minyak diesel; penguji injektor bahan bakar
diesel; penguji injektor diesel; penguji karakteristik tabung vakum; penguji keamanan listrik; penguji kekerasan mikro; penguji
ketegangan; penguji keuletan; penguji kontinuitas; penguji minyak rem; penguji outlet listrik; penguji sirkuit; penguji sirkuit
listrik; penguji speedometer; penguji tegangan; penguji torsi; pengukur; pengukur aliran; pengukur aliran fluida; pengukur
alkohol; pengukur bahan bakar; pengukur bensin; pengukur cairan dan bahan bakar; pengukur celah busi; pengukur cincin
induk; pengukur data; pengukur dering; pengukur dering no-go; pengukur feeler busi; pengukur hujan; pengukur jarak
elektronik; pengukur jari; pengukur kedalaman; pengukur kedalaman telapak ban; pengukur kekuatan digital; pengukur
ketebalan; pengukur ketebalan ultrasonik; pengukur ketinggian air; pengukur lemak tubuh untuk keperluan rumah tangga;
pengukur level; pengukur pelurusan roda; pengukur rasio udara / bahan bakar; pengukur regangan; pengukur sekrup-tapping;
pengukur sudut; pengukur suhu; pengukur suhu air; pengukur suhu gas buang; pengukur suhu untuk keperluan industri;
pengukur suhu untuk keperluan rumah tangga; pengukur suhu untuk penggunaan ilmiah; pengukur tekanan; pengukur
tekanan angin; pengukur tekanan ban; pengukur torsi digital; pengukur vakum; pengumpul data elektronik genggam;
penguncian listrik dan perangkat pengaman; penilaian bakat berbasis awan/cloud (piranti lunak); penjaga kepala untuk karate;
penjaga kepala untuk olahraga; penjaga kepala untuk seni bela diri; penjaga kepala untuk tinju; penjaga mulut untuk olahraga;
penukar gender koneksi koaksial; penukar koin; penukar telekomunikasi; penutup (enclosures) speaker; penutup baterai;
penutup casing silikon untuk telepon seluler; penutup dan cases pelindung untuk laptop; penutup debu untuk komputer,
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berbentuk; penutup dekoratif, berbentuk, untuk detektor asap; penutup drive dalam keadaan solid internal; penutup drive disk
keras internal; penutup kertas untuk penerima telepon; penutup lensa untuk kamera; penutup outlet listrik, berbentuk; penutup
pelindung kaca mata hitam; penutup pelindung yang disesuaikan untuk laptop; penutup pengaman untuk soket listrik; penutup
piring dekoratif beralih, berbentuk; penutup sirkuit; penutup telepon genggam; penutup untuk asisten digital pribadi [PDA];
penutup untuk camcorder; penutup untuk kamera; penutup untuk komputer tablet; penutup untuk laptop; penutup untuk outlet
listrik; penutup untuk pemutar media digital; penutup untuk pemutar media portabel; penutup untuk penerima telepon; penutup
untuk perangkat elektronik; penutup untuk perangkat penyimpanan musik; penutup untuk smartphone; penutup untuk telepon
selular; penutup vinil yang secara khusus disesuaikan untuk ponsel, pemutar MP3, laptop, dan perangkat game; penutup, tas,
kasing, selongsong, tali pengikat dan lanyard untuk komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat
elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, set top box, dan pemutar dan
perekam audio dan video; penutup, tas, tempat wadah, manset, tali pengikat dan tali sandang untuk komputer, telepon mobil,
perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, set
top box dan perekam dan pemutar audio dan video; penyambung, sekrup, kawat kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok
dan adaptor elektronik dan listrik untuk digunakan dengan komputer, telepon mobil, komputer genggam, peripheral komputer,
perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone,
pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top box; penyangga handset telepon dalam mobil; penyangga perangkat
elektronik seluler; penyangga ponsel pintar; penyangga yang diadaptasi untuk layar komputer; penyearah [listrik]; penyearah
arus; penyearah terbalik sebagai bagian dari sistem tenaga surya; penyeka kapas untuk penggunaan laboratorium;
penyelenggara digital; penyelenggara elektronik genggam; penyelenggara pribadi yang terkomputerisasi; penyumbat telinga
untuk penyelam; penyumbat telinga untuk perenang; perabot khusus dibuat untuk laboratorium; perahu api; perahu karet
[sekoci]; peralatan antar komunikasi; peralatan audio; peralatan audio dan teater rumah, yaitu, stereo, pengeras suara,
speaker audio, amplifier, equalizer, crossover, rumah speaker, pemutar CD, kendali jarak jauh, prosesor audio dan video,
tuner video audio, layar kristal cair, panel layar plasma dengan kemampuan untuk mentransmisikan sinyal audio dan / atau
video secara nirkabel; peralatan audio dan video untuk kendaraan; peralatan audio digital; peralatan audio kendaraan
bermotor; peralatan audio konferensi; peralatan audio pada kendaraan; peralatan audio visual; peralatan dan instalasi untuk
produksi sinar-X, bukan untuk keperluan medis; peralatan dan instrumen audio dan visual listrik; peralatan dan instrumen
elektronik, magnetik dan ultrasonik untuk keperluan ilmiah; peralatan dan instrumen fotografi dan sinematografi; peralatan dan
instrumen fotografi, sinematografi dan optik; peralatan dan instrumen fotografi, sinematografi, optik dan pengukuran; peralatan
dan instrumen ilmiah; peralatan dan instrumen kimia; peralatan dan instrumen kontrol listrik dan elektronik; peralatan dan
instrumen laboratorium; peralatan dan instrumen laboratorium fisika dan kimia; peralatan dan instrumen navigasi dan
penentuan posisi elektronik; peralatan dan instrumen navigasi, pelacakan dan penentuan posisi elektronik; peralatan dan
instrumen optik; peralatan dan instrumen optik, kecuali untuk kacamata dan peralatan fotografi; peralatan dan instrumen
pendidikan; peralatan dan instrumen penerima dan penerima siaran satelit; peralatan dan instrumen penerima satelit dan
transmisi; peralatan dan instrumen pengajaran dan pengajaran; peralatan dan instrumen telekomunikasi; peralatan dan
instrumen telemetri yang dikendalikan dari jarak jauh; peralatan dan instrumen terdiri dari perangkat lunak komputer, terminal
komputer dan pembaca elektronik untuk mengolah data, yaitu untuk akuisisi, verifikasi, penyimpanan, penghasil pusat data
dan pengirim data; peralatan dan instrumen untuk autentikasi dan identifikasi data digital oleh pembaca optik, perangkat lunak
komputer dan prosesor komputer; peralatan dan instrumen untuk identifikasi atau pengenalan otomatis dari orang, sidik jari
atau telapak tangan, karakterikstik bola mata, nadi atau suara, tampilan wajah atau badan atau karakterikstik biometrik
lainnya; peralatan dan instrumen untuk laboratorium bahan kimia dan fisika; peralatan dan instrumen untuk mengendalikan
dan memantau pesawat terbang; peralatan dan instrumen untuk mengendalikan dan memantau pesawat terbang, pesawat air
dan kendaraan tak berawak; peralatan dan instrumen untuk mengontrol data berhubungan dengan identitas seseorang melalui
akuisisi, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, penghasil pusat data dan pengirim data; peralatan dan instrumen untuk
mengukur; peralatan dan instrumen untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara, data atau gambar; peralatan dan
instrumen untuk penelitian ilmiah di laboraturium; peralatan dan instrumen untuk pengukuran dan penganalisa Advanced
Glycation End-Products (AGEs), bukan untuk keperluan medis; peralatan dan instrumen untuk pengukuran dan penganalisa
tanah; peralatan dan komputer pengolah data; peralatan dan peralatan keselamatan dan menyelamatkan jiwa; peralatan dan
perangkat sinyal radio; peralatan dan perangkat untuk menghantarkan (conducting), menghubungkan (switching), mengubah
(transforming), mengumpulkan (accumulating), mengatur atau mengontrol listrik; peralatan dan perlengkapan keselamatan
jiwa; peralatan dan perlengkapan optik; peralatan dan perlengkapan timbangan; peralatan data mobile; peralatan diagnosa,
bukan untuk pengobatan; peralatan diagnosis yang terdiri dari sensor untuk digunakan dalam pengujian fungsi kendaraan dan
dalam mendiagnosis masalah listrik dan mekanik kendaraan, terintegrasi ke dalam kendaraan bermotor [sehubungan dengan
otomobil]; peralatan display; peralatan display dengan fungsi mirror dan Internet of Things (IoT); peralatan display untuk
kendaraan; peralatan distribusi dan pengendali daya listrik; peralatan efek musik listrik dan elektronik; peralatan elektrodinamis untuk remote control titik kereta api; peralatan elektronik dan komputer, yaitu perangkat keras komputer; peralatan
elektronik dengan aktivasi melalui perintah dan pengenalan suara untuk mengendalikan pengoperasian peralatan elektronik
konsumen dan sistem di perumahan; peralatan elektronik mobile, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, dan
alat pemutar audio dan alat pemutar serta alat perekam audio dan video; peralatan elektronik untuk kendali jarak jauh sinyal;
peralatan elektronik untuk memantau kegiatan latihan olahraga papan (peralatan pengukuran); peralatan elektronik untuk
menampilkan data yang diperoleh selama berolahraga; peralatan elektronik untuk mendeteksi data selama berolahraga;
peralatan elektronik untuk mendeteksi ranjau; peralatan elektronik untuk menguji kemandulan obat-obatan dan solusi injeksi;
peralatan elektronik untuk menguji sterilitas peralatan medis; peralatan elektronik untuk penerimaan nirkabel, penyimpanan
dan pengiriman data dan pesan; peralatan elektronik untuk suara, pengeras suara; peralatan elektronik yaitu headphone dan
speaker; peralatan elektronik yang dikontrol komputer untuk pengukuran dan pengujian sel elektrofisiologis, bukan untuk
tujuan medis; peralatan foto dan video interaktif, yaitu, kios-kios (kiosks) untuk menangkap (capturing), mengunggah,
mengedit, mencetak dan berbagi gambar dan video digital; peralatan fotografi; peralatan fotovoltaik dan instalasi untuk
menghasilkan listrik tenaga surya; peralatan fotovoltaik untuk mengubah radiasi matahari menjadi energi listrik; peralatan
heliografi; peralatan ilmiah; peralatan ilmiah untuk digunakan pada aplikasi diagnostik; peralatan instruksional; peralatan
interferensi anti-radio (elektronik); peralatan interkomunikasi, walkie-talkie, radio; peralatan interpretasi simultan; peralatan
jatuh untuk menahan jatuh dan jatuh; peralatan karaoke; peralatan keamanan untuk memancarkan sinyal video; peralatan
keamanan untuk lift; peralatan keamanan untuk memancarkan sinyal audio; peralatan keamanan untuk memproses video
dan/atau sinyal audio; peralatan keamanan untuk menerima sinyal audio; peralatan keamanan untuk menerima sinyal video;
peralatan kendali jelajah elektronik dan sistem kemudi kendaraan; peralatan keselamatan dan menyelamatkan jiwa; peralatan
keselamatan kendaraan, yaitu, monitor tekanan ban elektronik; peralatan keselamatan lalu lintas kereta api; peralatan
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keselamatan, yaitu-- bantalan peredam getaran dan tali helm; peralatan komputer; peralatan komputer untuk penyimpanan
dan transmisi data; peralatan komunikasi data; peralatan komunikasi optik; peralatan komunikasi radio point-to-point;
peralatan komunikasi radio saluran tunggal untuk stasiun tetap; peralatan komunikasi radio satu saluran; peralatan komunikasi
radio untuk penerbangan; peralatan komunikasi yang dapat dibawa-bawa; peralatan kontrol akses listrik; peralatan kontrol lalu
lintas udara; peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan atau instalasi untuk pemanasan;
peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan atau instalasi untuk pendingin udara; peralatan
kontrol listrik dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan atau instalasi untuk ventilasi; peralatan kontrol radio; peralatan
kontrol tenaga listrik; peralatan kontrol untuk peralatan dan instalasi pendingin udara,
khususnya fungsi kenyamanan untuk peralatan dan instalasi pendingin udara; peralatan kromatografi gas untuk penggunaan
laboratorium; peralatan kromatografi untuk penggunaan laboratorium; peralatan laboratorium untuk memotong spesimen;
peralatan laser untuk keperluan non-medis; peralatan listrik untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar;
peralatan listrik untuk pergantian; peralatan medis berupa sistem perangkat lunak dalam satu unit yang digunakan untuk
menentukan lokasi pembedahan dalam tubuh pasien; peralatan medis, yaitu sistem visualisasi dan menargetkan pembedahan
untuk digunakan selama bedah ortopedi yang terdiri dari bantalan EKG, penanda posisi, aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh, ponsel (mobile phone) dan tempat ponsel (mobile phone case), semuanya dijual sebagai satu unit dan digunakan
untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data pasien selama bedah ortopedi; peralatan melihat dan merekam optik;
peralatan membaca kartu; peralatan modulasi kode pulsa untuk transmisi melalui satelit; peralatan monitoring listrik; peralatan
navigasi radio jarak jauh; peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer on-board]; peralatan nirkabel; peralatan nirkabel
broadband, yaitu stasiun pangkalan telekomunikasi untuk jaringan nirkabel dan aplikasi komunikasi; peralatan optik untuk
membimbing proyektil; peralatan otentikasi dan identifikasi biometrik; peralatan paging; peralatan pelabelan kode batang
elektronik genggam; peralatan pemadam api yang dikendalikan secara elektrik; peralatan pemancar dan penerima faksimili;
peralatan pemancar dan penerima untuk siaran radio; peralatan pembaca elektronik untuk disk magnetik; peralatan pembaca
elektronik untuk kartu magnetik; peralatan pembaca elektronik untuk pita magnetik; peralatan pembatal gema; peralatan
pembatal kebisingan; peralatan pembedahan, yaitu sistem navigasi pembedahan yang terdiri dari pelacak, sensor atau
penanda untuk menyediakan informasi tentang anatomi pasien; peralatan pemprosesan informasi; peralatan pemroresan data
elektronik; peralatan pemroses sinyal audio; peralatan pemutaran video; peralatan pencari korban longsoran salju; peralatan
penerima berkas gambar; peralatan penerima dan pemancar radio; peralatan penerima nirkabel; peralatan pengajaran audiovisual; peralatan pengajaran dan pengajaran; peralatan penganalisa protein bukan untuk keperluan medis; peralatan
pengawasan elektronik; peralatan pengenalan dan pemberi perintah suara elektronik untuk mengendalikan operasi perangkat
elektronik konsumen dan sistem perumahan; peralatan pengenalan karakter optik [OCR]; peralatan pengenalan suara dan
perekaman suara; peralatan pengendali otomatis; peralatan pengendali untuk motor dan generator elektrik; peralatan
penghilang listrik statis; peralatan penghitung dan penyortir koin; peralatan pengirim dan penerima siaran televisi; peralatan
pengirim dan penerima untuk transmisi jarak jauh; peralatan pengirim data audio dan video tanpa kabel; peralatan pengisi
daya untuk perangkat yang dapat diisi ulang; peralatan pengolah kata; peralatan pengolahan data; peralatan pengujian dan
kalibrasi komponen komputer; peralatan pengujian elektronik; peralatan pengujian listrik; peralatan pengujian on-destruktif
yang digunakan dalam aplikasi industri; peralatan pengukur jarak; peralatan pengukur tekanan; peralatan pengukur tenaga;
peralatan pengukuran; peralatan pengukuran dan pengendalian yang digunakan di lapangan minyak dan gas; peralatan
pengukuran elektronik; peralatan penyelam; peralatan penyerap untuk pengukuran dan penganalisa protein, bukan untuk
keperluan medis; peralatan penyiaran elektronik; peralatan penyimpan data; peralatan penyimpanan komputer, yaitu, jaringan
yang terpasang pada alat penyimpanan untuk menggunakan secara bersama-sama file dan cadangan awan; peralatan
penyimpanan listrik; peralatan peralihan telekomunikasi broadband berkapasitas tinggi; peralatan perekam suara; peralatan
perekaman jarak; peralatan periferal komputer; peralatan periferal untuk komputer dan peralatan pemrosesan data; peralatan
peringatan anti pencurian dan api; peralatan peringatan dengan memonitoring gerakan bayi melalui kamera perekam atau
sensor; peralatan portabel untuk menerima transmisi satelit; peralatan proyeksi; peralatan radar; peralatan radio; peralatan
radio dan televisi; peralatan radio jarak pendek; peralatan radio kelautan; peralatan radio kontrol lalu lintas radio; peralatan
radio kontrol lalu lintas udara; peralatan radio untuk kendaraan; peralatan radiologi untuk keperluan industri; peralatan
radiologis untuk keperluan industri; peralatan reflektor radar; peralatan rekaman suara; peralatan reproduksi dan perekaman
suara; peralatan reproduksi suara; peralatan reproduksi video; peralatan sambungan telekomunikasi interaktif; peralatan
seismografi; peralatan selam air; peralatan siaran televisi; peralatan sinar-X industri; peralatan sinematografi; peralatan sistem
lokasi global (GPS); peralatan sistem penentuan posisi global (GPS); peralatan stereo; peralatan suplai daya bebas
gangguan; peralatan switching otomatis untuk telekomunikasi; peralatan tampilan video yang dipasang di kepala; peralatan
teknologi informasi; peralatan telekomunikasi; peralatan telekomunikasi dalam bentuk perhiasan; peralatan telekomunikasi
digital; peralatan telekomunikasi elektronik; peralatan telekomunikasi listrik; peralatan telekomunikasi portabel; peralatan
telekomunikasi stasiun tanah; peralatan telekomunikasi untuk digunakan dalam jaringan radio seluler; peralatan
telekomunikasi untuk digunakan dengan jaringan seluler; peralatan telekomunikasi untuk digunakan dengan sinyal digital dan
analog; peralatan telekomunikasi untuk digunakan di mobil; peralatan telekomunikasi untuk menyediakan akses pihak ketiga
ke, dan memungkinkan transmisi video, data dan suara melalui, jaringan komunikasi global, yaitu, komputer seluler dan akses
dan terminal telepon seluler, stasiun pemancar dasar dan bagian radio nirkabelnya, pemancar data, repeater data, router dan
switch, sirkuit transmisi, lingkaran arus terpadu, perangkat keras komputer, klien dan server cloud mobile (mobile cloud clients
and servers), multiplexer, prosesor sinyal digital, prosesor sinyal frekuensi radio, sirkuit switching seluler (mobile switching
circuits), pengontrol listrik lalu lintas udara, pengontrol/pengendali listrik mobilitas, pengontrol listrik akses,
pengontrol/pengendali listrik port jarak jauh, port radio, antena, komponen radio elektronik, perangkat lunak untuk aplikasi
telekomunikasi, dan jaringan inti seluler (mobile core networks) yang terdiri dari transceiver data, jaringan nirkabel dan
gateway untuk pengumpulan, pengiriman/transmisi dan pengelolaan data, suara dan video; peralatan telematik, yaitu,
perangkat Internet nirkabel yang menyediakan layanan telematik dan memiliki fungsi telepon seluler; peralatan telemetri jarak
jauh; peralatan telemetri pengendali jarak jauh, telemetri kendaraan; peralatan telepon; peralatan telepon nirkabel; peralatan
telepon seluler; peralatan telepon seluler dengan sistem faksimili bawaan; peralatan telepon tanpa kabel; peralatan televisi;
peralatan terminal telepon; peralatan transmisi komunikasi; peralatan transmisi radio; peralatan transmisi saluran listrik;
peralatan transmisi sinyal; peralatan transmisi suara; peralatan transmisi video; peralatan untuk input, output, transmisi dan
penyimpanan data; peralatan untuk membentuk membran baterai surya; peralatan untuk memeriksa pengiriman surat;
peralatan untuk memeriksa stempel surat; peralatan untuk mencetak, yaitu, printer untuk mencetak kartu identitas, kartu
kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, SIM, perijinan dan paspor.; peralatan untuk mengatur aliran air; peralatan untuk
mengatur atau mengontrol listrik; peralatan untuk menguji barang-barang; peralatan untuk menguji kartu cip untuk menguji
kualitasnya dan operasinya yang benar; peralatan untuk mengukur aliran air; peralatan untuk mengukur dan mengontrol aliran
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air; peralatan untuk mengukur dan mengontrol suhu air; peralatan untuk mengukur ketebalan kulit; peralatan untuk merekam
data komputer; peralatan untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; peralatan untuk merekam,
mengirim dan mereproduksi suara dan gambar; peralatan untuk merekam, mengirim, memproses, dan reproduksi suara,
gambar, atau data; peralatan untuk merekam, transmisi, reproduksi suara atau gambar; peralatan untuk pembuatan membran
baterai surya; peralatan untuk pengolahan panas membran baterai surya; peralatan untuk transmisi via satelit; peralatan
video; peralatan video konferensi; peralatan yang dapat dikenakan untuk mengontrol komputer, telepon seluler, perangkat
elektronik mobile, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan pintar, kacamata pintar, alat pemutar dan alat
perekam audio dan video, televisi, alat pengeras suara, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; peralatan,
perlengkapan dan perangkat lunak komputer untuk mendeteksi dan mengidentifikasi pemalsuan dokumen; peralihan telepon
digital terkomputerisasi; perangkat Lunak Komputer untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan
mengedit video; perangkat akses jaringan area lokal nirkabel saku; perangkat alarm pribadi elektronik; perangkat antiinterferensi [listrik]; perangkat audio nirkabel yang berbentuk earbud (perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan
dilubang telinga), earphone dan headphone nirkabel untuk digunakan dengan jam tangan pintar dan pelacak aktivitas yang
dapat dipakai; perangkat baterai listrik yang dapat diisi ulang, yaitu, baterai yang dapat diisi ulang dan catu daya portabel;
perangkat berbagi kabel-nirkabel; perangkat dan peralatan pengendalian jarak jauh dan pengenalan dan pemberi perintah
suara elektronik untuk mengeandalikan dan memantau perangkat elektronik konsumen, penerangan, peralatan, alat pengatur
panas, sistem pengatur udara dan pemanasan, alarm dan keamanan rumah serta sistem pengawasan, dan pendeteksi asap
dan karbon monoksida, kunci dan selot pintu dan jendela, serta sistem otomasi rumah; perangkat dan peralatan
telekomunikasi; perangkat dan peralatan, yaitu, telepon selular, tablet dan alat-alat selular lainnya untuk merekam,
mentransmisikan, memproses, menyimpan dan menukar data; perangkat elektroforesis untuk penggunaan laboratorium;
perangkat elektronik; perangkat elektronik dan perangkat lunak komputer untuk identifikasi, melalui kata sandi, dari identitas
seseorang;; perangkat elektronik digital genggam yang mampu menyediakan akses ke internet dan untuk mengirimkan,
menerima dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, serta data digital lainnya; perangkat elektronik digital portabel
untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, dan digital;
perangkat elektronik digital yang dapat dipakai dalam bentuk jam tangan (wristwatch), gelang tangan (wrist band) dan gelang
(bangle) untuk digunakan dengan ponsel pintar, komputer tablet dan komputer portable; perangkat elektronik digital yang
dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet; perangkat elektronik digital yang dapat dipakai, terutama terdiri
dari tali jam tangan pintar (smart wathbands) yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphones) yang terutama
terdiri dari perangkat lunak dan layar display/tampilan (display screen) untuk melihat, mengirim dan menerima teks, email,
data, dan informasi ke telepon pintar (smartphones); perangkat elektronik digital yang dapat dipakai/dikenakan terutama terdiri
dari perangkat lunak untuk peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk merekam, mengatur, mentransmisikan,
memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, audio, gambar dan digital serta layar display/tampilan;
perangkat elektronik dijital yang dapat dipakai yang menggabungkan telepn pontar (smartphones) dalam bentuk jam tangan;
perangkat elektronik multifungsi untuk mentransmisikan, menyimpan, menampilkan, dan mengunggah informasi mengenai
potensi pembelian melalui suatu jaringan komunikasi global; perangkat elektronik pribadi; perangkat elektronik untuk melacak
dan memonitor aktivitas fisik; perangkat elektronik untuk membaca emisi mesin; perangkat elektronik untuk mencari dan
melacak hewan peliharaan dengan menggunakan sistem penentuan posisi global; perangkat elektronik untuk mendeteksi
inventori yang rendah; perangkat elektronik yang dapat dipakai/dikenakan, yaitu, jam tangan, gelang (bracelets), dan
wristbands (gelang) yang terdiri dari perangkat lunak yang mengkomunikasikan data ke asisten digital pribadi (PDA), ponsel
pintar, dan komputer pribadi melalui situs web Internet dan jaringan komputer dan komunikasi elektronik lainnya; perangkat
elektronik yang dapat memberikan akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima serta menyimpan data digital;
perangkat elektronik, yaitu, perangkat elektronik digital portabel untuk mentransmisikan file audio; perangkat encoding dan
decoding; perangkat enkripsi; perangkat handsfree untuk telepon seluler; perangkat input untuk komputer; perangkat keras
akses server jaringan; perangkat keras dan lunak komputer audio-visual; perangkat keras dan lunak komputer untuk
cryptocurrency; perangkat keras dan lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat keras dan lunak komputer untuk
mata uang digital; perangkat keras dan lunak komputer untuk mata uang virtual; perangkat keras dan lunak komputer untuk
melacak dan berbagi lagu, album, dan artis favorit; perangkat keras dan lunak komputer untuk mencari basis data yang
menampilkan file audio dan multimedia; perangkat keras dan lunak komputer untuk meninjau dan merekomendasikan lagu,
album, artis, daftar putar, dan daftar lagu; perangkat keras dan lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat keras
dan perangkat lunak komputasi berkinerja tinggi; perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perangkat keras dan
perangkat lunak komputer audio-video; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk melakukan diagnosa optik;
perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk membangun/menampilkan animasi dan video; perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk membangun/menampilkan gambar, video dan data; perangkat keras dan perangkat lunak
komputer untuk membuat dan berbagi daftar putar dan daftar lagu; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
mendeteksi objek, gerakan (gesture) dan perintah pengguna; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengatur
dan mengkonfigurasi jaringan area lokal; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi
jaringan area luas; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menghubungkan, membangun, mengelola,
mengamankan, memantau, mengendalikan, mengoperasikan, virtualisasi, mengoptimalkan, mengkonfigurasi, menyebarkan,
memelihara, mengakses dan mengatasi masalah protokol manajemen router, infrastruktur jaringan, dan jaringan area lokal,
luas, dan global; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengoperasikan perangkat sensor; perangkat keras
dan perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses jarak jauh yang aman ke komputer dan jaringan komunikasi;
perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyimpan data; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
penyimpanan data; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk perutean dan perpindahan, transmisi, pemrosesan,
pemfilteran, analisis, pengamanan, dan penyimpanan data, lalu lintas video atau suara, paket, atau bentuk komunikasi
lainnya; perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna Internet untuk mencari konten dan
data audio di berbagai platform; perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna Internet untuk
mengembangkan daftar putar individual yang menyediakan audio yang dipersonalisasi, menentukan konten audio favorit,
membuat rekomendasi, dan berbagi konten audio; perangkat keras dan perangkat lunak untuk streaming konten, gambar, dan
data; perangkat keras dan perangkat lunak yang dijual sebagai satu unit untuk pengujian sistem komputer yang tertanam.;
perangkat keras dan periferal komputer untuk mengakses, menangkap, mengirim dan menampilkan gambar, video, audio dan
data dari jarak jauh; perangkat keras display/tampilan video, yaitu, driver video untuk kacamata video; perangkat keras dompet
mata uang kripto; perangkat keras input dan output elektronik dan komputer untuk komputer media dan displai; perangkat
keras jaringan area lokal [LAN]; perangkat keras jaringan komputer; perangkat keras jaringan komputer dan telekomunikasi;
perangkat keras jaringan luas [WAN]; perangkat keras jaringan pribadi virtual [VPN]; perangkat keras komputer; perangkat
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keras komputer augmented reality; perangkat keras komputer berkinerja tinggi dengan fitur khusus untuk meningkatkan
kemampuan bermain game; perangkat keras komputer dan aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pemrograman
jaringan area lokal, luas, dan global serta infrastruktur jaringan di perangkat seluler, televisi, dan perangkat video lainnya;
perangkat keras komputer dan firmware; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk membuat
rute dan mengalihkan, mentransmisikan, memproses, memfilter, menganalisis, mengamankan, mengunggah, memposting,
menampilkan, menandai, mengedit, mengatur, merekam, dan menyimpan data, video, audio, lalu lintas suara, paket, atau
bentuk lain komunikasi; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengelola wireless access
points dan local area network access points; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
menghubungkan, membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengendalikan, mengoperasikan, virtualisasi,
mengoptimalkan, mengkonfigurasi, menyebarkan, memelihara, mengakses, dan memecahkan masalah protokol manajemen
router, infrastruktur jaringan, dan jaringan area lokal, luas, dan global; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang
direkam untuk manajemen inventori; perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang direkam untuk pemesanan otomatis
dan pengisian kembali barang-barang konsumen; perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak digunakan dalam
bedah ortopedi untuk mendokumentasikan informasi pasien atau peristiwa yang berkaitan dengan bedah ortopedi dan untuk
menyediakan solusi pelatihan untuk bedah ortopedi; perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak yang berisi alur
kerja pembedahan digital untuk digunakan dalam bedah ortopedi; perangkat keras komputer permainan realitas campuran
(mixed reality game); perangkat keras komputer permainan realitas tertambah (augmented reality game); perangkat keras
komputer permainan realitas virtual/maya (virtual reality game); perangkat keras komputer realitas virtual/maya (virtual reality);
perangkat keras komputer untuk bermain, mengorganisasi, mengunduh, mengirimkan, memanipulasi dan meninjau berkas
audio dan berkas media; perangkat keras komputer untuk digunakan dengan peralatan untuk memotong film poliuretan;
perangkat keras komputer untuk digunakan dengan peralatan untuk memotong pelindung layar poliuretan; perangkat keras
komputer untuk kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, pembelajaran algoritma, dan analisa data; perangkat keras
komputer untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, dan penambangan aset
digital (digitized asset); perangkat keras komputer untuk mengontrol sistem otomatisasi rumah, yaitu,
penerangan/pencahayaan, peralatan, unit pemanas dan unit pendingin udara, alarm dan perlengkapan keamanan lainnya,
perlengkapan untuk memonitor rumah; perangkat keras komputer untuk mengunggah, menyimpan, memperoleh kembali,
mengunduh, transmisi dan mengirim data elektronik; perangkat keras komputer untuk perdagangan elektronik mata uang
virtual; perangkat keras komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat keras komputer untuk server akses
jaringan; perangkat keras komputer untuk telekomunikasi; perangkat keras komputer yang dapat dikenakan dan periferal
komputer yang dapat dipakai; perangkat keras komputer yang dapat dipakai; perangkat keras komputer yang dapat dipakai
yang mampu menyediakan akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan panggilan telepon, surat
elektronik, serta data digital lainnya; perangkat keras komputer yang digunakan untuk reproduksi musik komputer; perangkat
keras komputer yang terdiri dari casis, penutup, sumber daya listrik, kabel; perangkat keras komputer, komputer, dan periferal
komputer, semua untuk mengakses dan transmisi data dan konten audio dan video di antara konsumen perangkat dan displai
elektronik; perangkat keras komputer, yaitu perangkat jalur akses jaringan area lokal; perangkat keras komputer, yaitu,
Wireless Access Point (WAP); perangkat keras komputer, yaitu, drive disk keras dan drive dalam keadaan solid; perangkat
keras komputer, yaitu, unit masukan, unit keluaran, pengontrol memori, pengontrol periferal komputer dan pengontrol grafis;
perangkat keras komputer untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media
portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; perangkat keras memori komputer; perangkat keras penyimpanan
komputer [NAS] yang terhubung dengan jaringan; perangkat keras server akses jaringan; perangkat keras telekomunikasi;
perangkat keras token keamanan; perangkat keras universal serial bus [USB]; perangkat keras untuk digunakan dengan robot;
perangkat keras untuk pemrosesan data; perangkat kompensator apung untuk penyelam; perangkat komputasi (computing)
yang dapat dipakai terutama terdiri dari perangkat lunak dan layar display/tampilan untuk koneksi ke komputer, komputer
tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk mengaktifkan pengalaman dunia realitas virtual/maya dan augmented
reality; perangkat komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; perangkat
komunikasi; perangkat komunikasi elektronik digital yang dapat dipakai; perangkat komunikasi internal; perangkat komunikasi
jaringan; perangkat komunikasi nirkabel untuk mengirimkan suara, data, gambar, audio, video dan konten multimedia;
perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data atau gambar; perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara,
data atau gambar melalui internet; perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data, atau gambar, yang digunakan
sehubungan dengan penempatan lokasi hewan peliharaan; perangkat komunikasi nirkabel yang mencakup satu atau lebih
transmisi, satu atau lebih penerima, dan satu atau lebih prosesor, untuk menyediakan layanan komunikasi nirkabel ke satu
atau lebih perangkat, yaitu, menghubungkan dengan beberapa perangkat melalui jaringan nirkabel lokal dan untuk
menghubungkan perangkat dengan internet melalui jaringan area luas nirkabel; perangkat komunikasi nirkabel, yaitu
perangkat keras dan perangkat lunak nirkabel untuk transmisi data, audio, dan video perangkat keras komputer yang berisi
fungsi keamanan jaringan, termasuk firewall, enkripsi data, atau interoperabilitas dengan protokol keamanan jaringan;
perangkat komunikasi satelit; perangkat komunikasi yang dapat dipakai; perangkat komuniksi nirkabel inframerah; perangkat
kontrol arus listrik; perangkat kontrol listrik untuk manajemen energi; perangkat kontrol listrik untuk manajemen pemanasan;
perangkat kopling akustik; perangkat lunak; perangkat lunak akuntansi; perangkat lunak analisis wajah; perangkat lunak
analisis wicara; perangkat lunak antarmuka komputer; perangkat lunak antarmuka pengguna grafis; perangkat lunak antispyware untuk perangkat seluler dan sistem-sistem telekomunikasi; perangkat lunak anti-virus komputer; perangkat lunak antivirus komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak anti-virus komputer yang direkam; perangkat lunak aplikasi; perangkat
lunak aplikasi (termasuk yang dapat diunduh); perangkat lunak aplikasi blockchain; perangkat lunak aplikasi komputer;
perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat bergerak (mobile) untuk interworking dengan aksesoris perangkat
bergerak (mobile), yaitu earphone, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala (headphones), baterai isi ulang; perangkat
lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu,
perangkat lunak untuk pertukaran digital untuk item barang virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis
blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk pertukaran digital untuk item virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel
pintar dan perangkat seluler di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olahraga yang menampilkan layanan pelatihan pribadi,
pelatihan, latihan (workouts) dan penilaian kebugaran (fitness); perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan
perangkat seluler untuk mendukung program kebugaran (wellness) perusahaan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
ponsel, tablet, atau perangkat seluler lainnya, yaitu, perangkat lunak untuk mengendalikan perangkat yang meningkatkan atau
memperkuat suara sekitar atau menutupi kebisingan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk streaming konten media audiovisual melalui internet; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
telepon seluler, yaitu, alat pengembangan perangkat lunak untuk membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; perangkat lunak
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aplikasi komputer yang berkaitan dengan pemesanan hotel; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk
digunakan dalam manajemen basis data di bidang catatan karyawan dan manajemen sumber daya manusia (SDM), waktu,
kehadiran, penjadwalan, penggajian dan kepatuhan pajak, manajemen kompensasi, pembelajaran dan pengembangan, dan
perencanaan suksesi; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada telepon seluler, yaitu,
perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses ke permainan elektronik melalui situs web jaringan sosial online;
perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk tablet; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh
untuk tablet perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk telepon seluler yang
memungkinkan pelanggan untuk mencari melalui basis data online di bidang pakaian, sepatu, aksesoris, jam tangan, mainan,
dan kartu untuk perdagangan, dan untuk membeli barang-barang konsumen dan melihat informasi produk; perangkat lunak
aplikasi mobile untuk memperoleh, mengatur dan pemesanan jasa transportasi; perangkat lunak aplikasi mobile untuk
mengkoordinasikan dan memperoleh jasa pengiriman; perangkat lunak aplikasi mobile untuk mengkoordinasikan layanan
transportasi, yaitu, perangkat lunak untuk penjadwalan otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor; perangkat lunak aplikasi
pemrograman antarmuka (API) untuk membangun/menampilkan gambar, memanipulasi dan memproses gambar; perangkat
lunak aplikasi pemrograman antarmuka (API) yang dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi permainan gawai yang dapat
diunduh; perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi seluler untuk digunakan pada perangkat seluler, yaitu,
perangkat lunak untuk menyediakan akses ke sumber daya manusia, informasi penggajian, karyawan, dan data perusahaan,
memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data terkait tempat kerja, yaitu, informasi sumber daya manusia dan
penggajian, data waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk, data produksi, data operasional, data logistik, data
keuangan dan data perusahaan, dan manajemen personalia, pelaksanaan tugas dan manajemen/pengelolaan alur kerja;
perangkat lunak aplikasi seluler untuk membuat program pelatihan kebugaran (fitness) yang dipersonalisasi; perangkat lunak
aplikasi telepon genggam melalui satelit; perangkat lunak aplikasi untuk digunakan dengan robot; perangkat lunak aplikasi
untuk layanan cloud computing; perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyelidiki
aplikasi yang mencurigakan dengan menggunakan mesin analisa berbasis cloud; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone;
perangkat lunak aplikasi untuk telepon pintar; perangkat lunak aplikasi untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi untuk
telepon seluler, dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi yang berkaitan dengan pemesanan hotel untuk smartphone;
perangkat lunak application programming interface (API) untuk memungkinkan/mengizinkan pengambilan (retrieval),
mengunggah, mengakses dan mengelola data; perangkat lunak artifisial intelijen dan mesin pembelajaran yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam manajemen jaringan komputer, pemantauan, dan pemecahan masalah; perangkat lunak asisten
pribadi, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
perangkat lunak augmented reality; perangkat lunak augmented reality bagi pengguna untuk mengalami visualisasi,
manipulasi dan imersi (immersion) augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk bermain game komputer;
perangkat lunak augmented reality untuk digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol permainan video, konsol
permainan video genggam, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman augmented
reality; perangkat lunak augmented reality untuk digunakan dalam perangkat seluler; perangkat lunak augmented reality untuk
digunakan dalam perangkat seluler untuk mengintegrasikan data elektronik dengan lingkungan dunia nyata; perangkat lunak
augmented reality untuk hiburan interaktif; perangkat lunak augmented reality untuk membuat peta; perangkat lunak
augmented reality untuk menavigasi lingkungan augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk mengoperasikan
headset augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk pelacakan objek, kontrol gerakan dan visualisasi konten;
perangkat lunak augmented reality untuk pelatihan pilot; perangkat lunak augmented reality untuk pendidikan; perangkat lunak
augmented reality untuk pengajaran medis; perangkat lunak augmented reality untuk sinematografi; perangkat lunak bagi
pengguna untuk membeli dan menjual produk dengan menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto,
aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas;
perangkat lunak bagi pengusaha untuk melakukan survei terhadap karyawan dan menganalisis umpan balik dan tanggapan;
perangkat lunak berbagi file; perangkat lunak bioinformatika; perangkat lunak blockchain; perangkat lunak buku besar (ledger)
yang didistribusikan untuk digunakan dalam memproses transaksi keuangan; perangkat lunak cloud komputer yang dapat
diunduh; perangkat lunak computer untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyediakan crowd-sourcing dan
statistik yang teragregasi tentang keterpercayaan dan keamanan aplikasi perangkat lunak lain berdasarkan masukan dari
pengguna; perangkat lunak dalam bentuk aplikasi seluler; perangkat lunak dalam bentuk aplikasi seluler untuk membuat,
berbagi, menyebarluaskan dan memposting iklan; perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk data
penyakit menular dan manajemen informasi; perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menerima,
menyimpan, menampilkan, melacak, berbagi, melaporkan, memelihara, mengelola, memantau, dan menganalisis data dan
informasi penyakit menular; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk
perangkat seluler yang dapat di unduh; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler, dapat diunduh; perangkat lunak
dan firmware untuk mengaktifkan perangkat elektronik untuk berbagi data dan berkomunikasi satu sama lain; perangkat lunak
dan firmware untuk mengendalikan, mengkonfigurasikan dan mengelola pengontrol; perangkat lunak dan perangkat keras
komputer untuk digunakan oleh karyawan untuk menyediakan sumber daya manusia dan informasi penggajian, dan
memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data tempat kerja; perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang dapat
diunduh untuk manajemen jaringan; perangkat lunak dan perangkat keras komunikasi untuk menyediakan akses ke Internet;
perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan dalam pertukaran mata uang secara elektronik untuk mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet aset digital; perangkat lunak
dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet mata uang digital; perangkat lunak dan perangkat keras untuk
digunakan sebagai dompet mata uang virtual; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet token
digital; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet token kripto (crypto token wallet); perangkat
lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet token utilitas; perangkat lunak dan perangkat keras untuk
mengelola informasi identitas, hak akses ke sumber daya dan aplikasi informasi dan kegunaan autentikasi; perangkat lunak
dan perangkat tetap komputer untuk menyediakan kontrol, memonitor dan manipulasi data atas produk dan sistem rekayasa;
perangkat lunak dan perangkat tetap komputer yang digunakan untuk memelihara dan mengoperasikan suatu sistem
komputer; perangkat lunak dan perangkat tetap komputer yang direkam dan dapat diunduh untuk perangkat tetap program
sistem pengoperasian; perangkat lunak dan program komputer; perangkat lunak dekoder; perangkat lunak di bidang
blockchain; perangkat lunak diagnostik yang didesain untuk perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor; perangkat lunak
display/tampilan video; perangkat lunak e-commerce (perdagangan secara elektronik) komputer untuk memungkinkan
pengguna untuk melakukan transaksi bisnis secara elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak e-commerce
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komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat
lunak electronic design automation (EDA) untuk disain produk komunikasi, untuk RF dan sirkuit gelombang mikro, kecepatan
tinggi, integritas sinyal, pemodelan peralatan dan disain pengolahan sinyal dan untuk simulasi dan disain termal elektro,
elektromagnetik, sirkuit dan sistem; perangkat lunak firewall komputer; perangkat lunak game komputer; perangkat lunak
game komputer dan perangkat lunak grafis 3D komputer yang direkam dan dapat diunduh; perangkat lunak game komputer
yang dapat diunduh dan direkam; perangkat lunak game komputer yang direkam untuk perjudian; perangkat lunak game untuk
digunakan pada platform apa pun yang terkomputerisasi, termasuk konsol game, terminal game, perangkat elektronik
genggam, perangkat hiburan elektronik, mesin game arcade, perangkat telekomunikasi, ponsel, dan perangkat komunikasi
elektronik; perangkat lunak grafik komputer; perangkat lunak grafis; perangkat lunak hiburan interaktif untuk digunakan dengan
komputer; perangkat lunak hiburan interaktif yang dapat diunduh untuk bermain game komputer; perangkat lunak hiburan
interaktif yang dapat diunduh untuk bermain video game; perangkat lunak input computer; perangkat lunak input untuk telepon
seluler; perangkat lunak interaktif; perangkat lunak jejaring sosial; perangkat lunak keamanan; perangkat lunak keamanan dan
privasi komputer; perangkat lunak keamanan e-mail; perangkat lunak keamanan komputer yang dapat diunduh; perangkat
lunak kecerdasan buatan; perangkat lunak kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang dapat diunduh untuk memungkinkan
interaksi pengguna dengan kendaraan; perangkat lunak kecerdasan buatan untuk konsultasi kesehatan; perangkat lunak
kecerdasan buatan untuk perawatan kesehatan; perangkat lunak kelistrikan; perangkat lunak komposisi musik; perangkat
lunak kompresi data; perangkat lunak komputasi awan; perangkat lunak komputasi awan (cloud) untuk digunakan
berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir atas produk kemasan dan pengemasan; perangkat lunak
komputasi awan yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer (software) untuk media
pembelajaran; perangkat lunak komputer atau firmware untuk permainan yang kebetulan pada platform komputer mana pun,
termasuk konsol game khusus, mesin slot berbasis video, mesin slot berbasis reel, dan terminal lotere video; perangkat lunak
komputer berisi algoritma yang digunakan dengan peralatan suara dan peredam suara; perangkat lunak komputer berkenaan
dengan pengumpulan dan penyaluran data, pertukaran uang, transaksi saham, transaksi bursa, serta transaksi keuangan;
perangkat lunak komputer chatbot untuk mensimulasikan percakapan; perangkat lunak komputer chatbot yang dapat diunduh
untuk memberikan informasi manajemen bisnis; perangkat lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk mensimulasikan
percakapan; perangkat lunak komputer dalam bentuk aplikasi untuk perangkat seluler dan komputer; perangkat lunak
komputer dalam bentuk pemrograman aplikasi antarmuka (API) yang memfasilitasi layanan online untuk jejaring sosial,
membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memungkinkan pengambilan data, mengunggah, mengunduh, mengakses dan
mengelola; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial, mengirim pesan, teks, foto,
grafik, file audio dan video ke pengguna lain; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk verifikasi dan
autentikasi identitas pengguna; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan
dalam mengunggah, mengunduh, menangkap, mengedit, menyimpan, mendistribusikan dan berbagi konten fotografi dan
video dan data digital lainnya melalui jaringan komputer global dan lokal dan melalui perangkat seluler; perangkat lunak
komputer dan aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam kaitannya dengan layanan keuangan, transaksi keuangan,
perdagangan elektronik, pembayaran elektronik, penukaran mata uang asing, layanan perdagangan dan broker dan layanan
konsultasi investasi; perangkat lunak komputer dan aplikasi seluler untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh,
mengakses, memposting, menampilkan, menandai, membuat blog, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan,
mengatur, mengedit, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui komputer dan
jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi untuk memungkinkan koneksi ke database dan
Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke basis
data, jaringan komputer, jaringan komputer global dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi,
termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan
telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database, jaringan komputer dan Internet; perangkat
lunak komputer dan program yang digunakan untuk reproduksi musik komputer; perangkat lunak komputer dapat diunduh dari
jaringan informasi komputer global; perangkat lunak komputer di bidang kesehatan dan kebugaran (wellness) untuk
pengiriman pesan di antara pengguna; perangkat lunak komputer e-commerce yang dapat diunduh untuk memungkinkan
pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global; perangkat lunak komputer
interaktif; perangkat lunak komputer pendidikan; perangkat lunak komputer sistem biometrik untuk mengidentifikasi dan
membuktikan keaslian orang; perangkat lunak komputer untuk Global Positioning Systems [GPS]; perangkat lunak komputer
untuk administrasi jaringan area lokal; perangkat lunak komputer untuk akses ke komputasi berbasis cloud dan sumber daya
komputer berbasis cloud; perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain; perangkat lunak komputer
untuk berinteraksi dengan platform blockchain; perangkat lunak komputer untuk berkomunikasi dengan pengguna komputer
genggam; perangkat lunak komputer untuk desain dengan bantuan komputer / pabrikan dengan bantuan komputer [CAD /
CAM]; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang telekomunikasi untuk menyediakan transmisi dokumen dan
faksimili secara elektronik; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam kendaraan bermotor; perangkat lunak komputer
untuk digunakan dalam layanan operasional dan pemesanan toko ritel untuk berbagai barang konsumen, tidak satupun
barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam membuat dan mendesain situs web; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memproses
semikonduktor wafer; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memproses, mengirimkan, menerima, mengatur,
memanipulasi, memainkan, melihat, mereproduksi dan menyiarkan konten audio, video dan multimedia termasuk teks, data,
gambar, audio, video dan dokumen audiovisual; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengelola partisipasi
pengguna dalam tantangan kesehatan dalam sifat/yang bersifat kompetisi/persaingan yang berfokus pada kesehatan dan
kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengendalikan sistem pencahayaan; perangkat
lunak komputer untuk digunakan dalam mengotomatisasi dan mengelola proses bisnis; perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam menyediakan akses banyak pengguna ke jaringan informasi komputer global; perangkat lunak komputer
untuk digunakan dalam mesin pemrograman faksimili; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam modem nirkabel,
router yang dapat dibawa, dan gerbang jaringan nirkabel untuk menghubungkan terminal melalui jaringan komputer, radio atau
jaringan telepon tidak bergerak; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam perdagangan dan industri kendaraan
bermotor; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang,
dan vendor melalui perangkat seluler; perangkat lunak komputer untuk digunakan di bidang otomotif; perangkat lunak
komputer untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API), tidak satupun barang tersebut untuk kamera
fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya
dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai
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pemrograman aplikasi antarmuka (API); perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai program aplikasi antarmuka
(Application Programming Interfaces “API”); perangkat lunak komputer untuk digunakan untuk menghubungkan dan
mengendalikan perangkat elektronik internet, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk digunakan yang berhubungan dengan penyimpanan
elektronik, transmisi, presentasi, verifikasi, otentikasi, dan penukaran kupon, potongan harga, diskon, insentif, dan penawaran
khusus; perangkat lunak komputer untuk enkripsi; perangkat lunak komputer untuk enkripsi dan membuka kunci data;
perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau pesan Internet; perangkat lunak komputer untuk
identifikasi atau pengenalan otomatis dari orang, sidik jari atau telapak tangan, karakterikstik bola mata, nadi atau suara,
tampilan wajah atau badan atau karakterikstik biometrik lainnya; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis
data; perangkat lunak komputer untuk kartu telepon virtual; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis; perangkat lunak
komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel; perangkat lunak komputer untuk kontrol level suara; perangkat lunak komputer
untuk manajemen aset cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat lunak komputer
untuk manajemen jaringan komputer; perangkat lunak komputer untuk manajemen proyek; perangkat lunak komputer untuk
melacak dan mengevaluasi pelanggan dan kelakuan pribadi sehubungan dengan keputusan untuk membeli; perangkat lunak
komputer untuk melacak, mengumpulkan dan menganalisis data kesehatan untuk digunakan dalam melakukan penilaian risiko
kesehatan, merekomendasikan tindakan kesehatan preventif, pengendalian (management) kondisi, dan melacak modifikasi
perilaku; perangkat lunak komputer untuk memantau sistem komputer; perangkat lunak komputer untuk membaca tag;
perangkat lunak komputer untuk membantu pengembangan aplikasi berbasis blockchain; perangkat lunak komputer untuk
membuat basis data yang dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit musik dan suara; perangkat
lunak komputer untuk membuat indeks informasi, indeks situs web dan indeks sumber informasi lainnya; perangkat lunak
komputer untuk membuat musik; perangkat lunak komputer untuk membuat permainan komputer dan permainan video;
perangkat lunak komputer untuk membuat pola digital; perangkat lunak komputer untuk memelihara dan mengoperasikan
sistem komputer; perangkat lunak komputer untuk memperoleh, mengatur dan pemesanan jasa transportasi; perangkat lunak
komputer untuk memproses file musik digital; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar digital; perangkat lunak
komputer untuk memproses gambar, grafik dan teks; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar, grafik, audio,
video, dan teks; perangkat lunak komputer untuk memproses informasi; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan
memperoleh kembali data; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses,
memposting, menampilkan, menandai, blogging, streaming, menghubungkan, berbagi; perangkat lunak komputer untuk
memungkinkan pengiriman foto ke telepon seluler; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan penyediaan media
elektronik melalui jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer untuk menambah kemampuan audio-visual aplikasi
multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks, audio, grafis, gambar diam dan gambar bergerak; perangkat lunak komputer
untuk mencatat/merekam dan mengatur waktu dan aktivitas tenaga kerja; perangkat lunak komputer untuk mendeteksi orang;
perangkat lunak komputer untuk mengakses broadband, nirkabel dan jaringan telekomunikasi lainnya; perangkat lunak
komputer untuk mengakses dan mentransmisikan data dan konten di antara perangkat dan layar elektronik konsumen;
perangkat lunak komputer untuk mengakses direktori informasi yang dapat diunduh dari jaringan komputer global; perangkat
lunak komputer untuk mengakses, memantau, melacak, mencari, menyimpan, dan berbagi informasi, tidak satupun barang
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk
mengakses, menelurusi, dan mencari basis data online, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesori spesifik fotografi dan sinematografi khusus untuknya dan perangkat lunak
fotografi dan sinematografi professional; perangkat lunak komputer untuk mengakses, menelusuri, dan mencari basis data,
audio, video, dan konten multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, pasar aplikasi perangkat lunak secara online, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak
komputer untuk mengaktifkan jejaring/jaringan sosial di antara pengguna di bidang kesehatan dan kebugaran (wellness);
perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian data; perangkat lunak komputer untuk mengambil (retrieval),
mengunduh, menyimpan, mentransmisikan, dan menampilkan konten digital, perangkat lunak komputer, game komputer,
karya audio, karya visual, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan musik; perangkat lunak komputer untuk
mengambil, menganalisis, dan membuat laporan tentang kesehatan dan kebugaran (wellness) pengguna dari data yang
dihasilkan oleh perangkat elektronik digital yang dapat dipakai; perangkat lunak komputer untuk menganalisis data aktivitas
dan waktu karyawan; perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital; perangkat lunak
komputer untuk mengatur, menkonfigurasi, megoperasikan dan mengendalikan komputer, periferal komputer, perangkat
mobil, telpon mobil, arloji pintar, kacamata pintar, perangkat yang dapat dipakai, earphone, headphone, televisi, set top box
dan audio serta pemutar video dan rekorder, sistem home theater dan sistem entertainment (hiburan); perangkat lunak
komputer untuk mengecek dan mengidentifikasi data digital yang dilindungi oleh akuisisi, pengolahan, verifikasi, penyimpanan,
penghasil pusat data dan pengirim data; perangkat lunak komputer untuk mengembangkan dan mengoperasikan jaringan dan
aplikasi komputer cloud (cloud computer); perangkat lunak komputer untuk mengembangkan, membangun, dan
mengoperasikan aplikasi blockchain konsumen; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan dan mengelola aplikasi
server akses; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan operasi perangkat audio dan video; perangkat lunak komputer
untuk mengendalikan terminal swalayan; perangkat lunak komputer untuk menghasilkan model keuangan; perangkat lunak
komputer untuk menghubungkan, mengoperasikan, mengintegrasikan, mengendalikan, dan mengelola jejaring perangkat
elektronik konsumen melalui jaringan nirkabel, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk menginterpretasikan sidik jari atau telapak tangan,
karakteristik bola mata, nadi atau suara, tampilan wajah atau badan atau data biometrik lainnya untuk keperluan identifikasi
seseorang; perangkat lunak komputer untuk mengkoordinasikan dan memperoleh jasa pengiriman; perangkat lunak komputer
untuk mengkoordinasikan jasa transportasi, yaitu, perangkat lunak untuk penjadwalan otomatis dan pengiriman kendaraan
bermotor; perangkat lunak komputer untuk mengkoordinasikan jasa-jasa transportasi, seperti perangkat lunak untuk
penjadwalan otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor; perangkat lunak komputer untuk mengolah sinyal yang digunakan
untuk mendeteksi dan mengidentifikasikan orang atau karakter biometrik orang dalam bidang akses keamanan dan
pengontrol; perangkat lunak komputer untuk mengoleksi, mengedit, mengatur, memodifikasi, transmisi, menyimpan dan
menggunakan secara bersama-sama atas data dan informasi; perangkat lunak komputer untuk mengoordinasikan layanan
transportasi; perangkat lunak komputer untuk mengoperasikan, menginstal, menguji, mendiagnosis dan mengelola peralatan
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telekomunikasi; perangkat lunak komputer untuk mengotomatisasi pergudangan data; perangkat lunak komputer untuk
mengubah gambar dokumen menjadi format elektronik; perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan, mengukur,
menganalisis, menyimpan, memanipulasi dan mengelola data yang diperoleh dari instrumen ilmu pengetahuan bukan medis
dan dari alat dan instrumen uji, sinyal dan pengukuran elektronik; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan kemampuan
audiovisual dan aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan kemampuan audiovisual dari aplikasi
multimedia; perangkat lunak komputer untuk menjaga dan mengoperasikan sistem komputer.; perangkat lunak komputer
untuk menjelajahi/menelusuri (browsing) dan mengakses konten digital, perangkat lunak komputer, game komputer, karya
audio, karya visual, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan musik; perangkat lunak komputer untuk
menyediakan fungsionalitas keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall, kontrol akses, (VPN) jaringan
pribadi virtual, interoperabilitas dengan protokol keamanan router dan perlindungan terhadap intrusi jaringan dan virus;
perangkat lunak komputer untuk menyinkronkan data antara komputer genggam atau portabel dan komputer host; perangkat
lunak komputer untuk merancang, mengkonfigurasi, mengkalibrasi dan menguji instrumen ilmu pengetahuan bukan medis
serta alat dan instrumen uji, sinyal dan pengukuran elektronik; perangkat lunak komputer untuk pembersihan dan
optimasi/pengoptimalan (optimization) sistem; perangkat lunak komputer untuk pembuatan firewall; perangkat lunak komputer
untuk pemrosesan data; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan gambar; perangkat lunak komputer untuk
penambangan data blockchain; perangkat lunak komputer untuk pengambilan data dan dokumen, transmisi, penyimpanan dan
pengindeksan; perangkat lunak komputer untuk pengelolaan kebisingan latar belakang; perangkat lunak komputer untuk
pengembangan perangkat lunak untuk mengelola, menghubungkan, dan mengoperasikan perangkat elektronik internet, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak
komputer untuk pengembangan, penyebaran, dan manajemen sistem komputer dan aplikasi.; perangkat lunak komputer untuk
penggunaan pada manajemen hubungan pelanggan/customer relationship management (CRM).; perangkat lunak komputer
untuk pengiriman konten nirkabel; perangkat lunak komputer untuk pengolah kata; perangkat lunak komputer untuk
penjelajahan internet; perangkat lunak komputer untuk penyediaan jaringan keamanan; perangkat lunak komputer untuk
peralatan dan game arcade; perangkat lunak komputer untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; perangkat
lunak komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat lunak komputer untuk perdagangan mata uang
elektronik; perangkat lunak komputer untuk permainan video dan audio; perangkat lunak komputer untuk ponsel; perangkat
lunak komputer untuk ponsel untuk tujuan bermain video game; perangkat lunak komputer untuk simulasi dua atau tiga
dimensi untuk digunakan dalam desain dan pengembangan produk industri; perangkat lunak komputer untuk teknologi
blockchain; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain dan cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk terlibat
dalam obrolan teks, audio dan video dengan pengguna lain; perangkat lunak komputer untuk transfer lintas blok; perangkat
lunak komputer untuk transmisi pesan suara dan video; perangkat lunak komputer untuk transmisi suara, data, grafik, suara
dan video melalui jaringan broadband atau nirkabel; perangkat lunak komputer untuk video yang menggunakan telepon
(telephony); perangkat lunak komputer yang berhubungan dengan pendidikan, pelatihan pendidikan, penelitian pendidikan dan
tes psikologis; perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan musik dan hiburan; perangkat lunak komputer yang berkaitan
dengan pengelolaan risiko, keamanan bisnis, manajemen informasi dan intelijen bisnis; perangkat lunak komputer yang dalam
sifat aplikasi mobile untuk verifikasi dan pembuktian identitas pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan direkam untuk mengontrol dan mengelola aplikasi server akses; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh dan perangkat-perangkat seluler di bidang buku-buku anak, yaitu perangkat lunak untuk
tujuan-tujuan pendidikan dan permainan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk digunakan di dan dengan perangkat dan kendaraan seluler (mobile devices and vehicles)
untuk memungkinkan operasi dan kontrol perangkat seluler (mobile devices) dan fungsi kendaraan berbasis pada perintah
pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
menghubungkan kendaraan dengan satu atau lebih perangkat komputasi (computing); perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh menyediakan layanan pelacakan untuk pengambilan produk yang disandikan yang telah hilang atau dicuri; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk bisnis/perusahaan, pemberi kerja, dan pelamar kerja; perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk deteksi tatapan (gaze) dan langkah/gerak-isyarat (gesture) di atau terkait dengan kendaraan;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam operasi dan kontrol kendaraan yang mengemudi
sendiri (autonomous-driving vehicles); perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam pengembangan
perangkat lunak; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam perdagangan elektronik dan
perdagangan via selular; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai antarmuka pemrograman
aplikasi (API) untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk digunakan sebagai dompet mata uang kripto; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
enkripsi nirkabel; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk manajemen bisnis; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk memahami preferensi pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk membaca dan
menerjemahkan tulisan tangan (handwriting) dan mengubah teks menjadi ucapan; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk memberikan informasi di bidang mata uang kripto, token blockchain dan aset digital lainnya, keuangan,
perdagangan sekuritas, investasi, perantara pedagang efek, perbankan, dan manajemen kas; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk membuat grup, melacak lokasi, mengirim dan menerima pesan, grafik, informasi, dan peringatan melalui
alat bergerak/telepon genggam, dan menyediakan informasi kepada para pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, membuat, melihat, menampilkan,
berbagi, atau sebaliknya menyediakan media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film,
gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menemukan konten
dan penerbit konten, dan untuk berlangganan konten; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menerima,
mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola
dan melacak produk yang dilacak blockchain; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola dan
memvalidasi transaksi pertukaran aset elektronik menggunakan kontrak pintar berbasis blockchain; perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk mengelola transaksi pertukaran aset elektronik menggunakan teknologi blockchain; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola perangkat lunak kendaraan
berjaringan untuk navigasi kendaraan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menyediakan fungsionalitas
keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall, akses kontrol, jaringan pribadi virtual (VPN), interoperabilitas
dengan protokol keamanan router, dan perlindungan terhadap intrusi jaringan dan virus; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk operasi kendaraan, kontrol dan interaksi pengguna dengan kendaraan; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk otentikasi dan identifikasi individu; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
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pemantauan dan analisis jarak jauh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pengembangan karir; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk pengenalan suara dan pemahaman bahasa alami; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk peningkatan sinyal bicara; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk penjadwalan janji temu
online; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk perbankan dan pengelolaan ka; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh yang berisi rekaman suara dan atau video atau nada dering telepon; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh, yaitu perangkat lunak sistem operasi yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu
program sistem operasi yang dapat diunduh untuk layanan manajemen router; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh,
yaitu, platform aplikasi jaringan terbuka yang dapat diunduh untuk pengembangan, penerapan, pengujian, konfigurasi,
pemantauan, dan hosting aplikasi jaringan; perangkat lunak komputer yang dapat menelusuri dan mengelola mata uang
digital; perangkat lunak komputer yang digunakan oleh orang lain untuk memberikan layanan transportasi; perangkat lunak
komputer yang digunakan untuk berhubungan dengan pembayaran mobile; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk
mengendalikan informasi yang dikendalikan suara yang berdiri sendiri dan perangkat asisten pribadi, tidak satupun barang
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer yang
digunakan untuk mengendalikan perangkat genggam nirkabel, perangkat permainan, dan mainan, tidak satupun barang
tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer yang
digunakan untuk menyediakan layanan mesin pencari; perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan biaya;
perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya; perangkat lunak komputer yang
direkam; perangkat lunak komputer yang direkam digunakan untuk memproses perintah suara dan untuk membuat tanggapan
audio untuk perintah suara; perangkat lunak komputer yang direkam untuk memungkinkan penggunaan ponsel secara
handsfree melalui perintah suara dan pengenalan suara; perangkat lunak komputer yang direkam yang memungkinkan
komunikasi antara kendaraan dan perangkat yang terhubung; perangkat lunak komputer yang disediakan di internet;
perangkat lunak komputer yang diunduh dari Internet; perangkat lunak komputer yang mampu mengakses akun saldo dan
transaksi finansial menggunakan media telepon pintar dan jaringan teknologi telekomunikasi; perangkat lunak komputer yang
membantu komputer dalam menyebarkan aplikasi paralel dan melakukan komputasi paralel; perangkat lunak komputer yang
memberikan informasi kesehatan, kebugaran (wellness), perawatan kesehatan, dan medis; perangkat lunak komputer yang
memungkinkan komunikasi antara kendaraan dan perangkat yang terhubung; perangkat lunak komputer yang memungkinkan
pengguna untuk membangun dan mengakses informasi jejaring sosial termasuk profil, daftar anggota, daftar pengikut, lokasi
yang dikunjungi, preferensi dan data pribadi; perangkat lunak komputer yang memungkinkan untuk mengunggah, mengunduh,
mengakses, memindahkan, menampilkan, penandaan (tagging), membuat blog (blogging), menyiarkan (streaming),
menghubungkan, membagi atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi.;
perangkat lunak komputer yang menyediakan/yang memberikan akses ke layanan perawatan kesehatan dan pelatihan
kesehatan; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak komputer, direkam, dan dapat diunduh; perangkat lunak
komputer, firmware dan perangkat keras; perangkat lunak komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan
perangkat lunak aplikasi seluler untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video;
perangkat lunak komputer, yaitu perangkat lunak yang direkam di media data, digunakan untuk komputer on-board untuk
digunakan dalam mengendalikan fungsi kendaraan dan untuk digunakan dalam melacak dan mengelola perawatan
kendaraan; perangkat lunak komputer, yaitu perangkat lunak yang direkam pada cip IC, digunakan untuk komputer on-board
untuk digunakan dalam mengendalikan fungsi kendaraan dan untuk digunakan dalam melacak dan mengelola perawatan
kendaraan; perangkat lunak komputer, yaitu, perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengekstraksi, memanipulasi,
menyesuaikan, mengedit, mereproduksi, mentransmisikan, mengunggah, merekam, membuat, mencari, mencatat,
mengkategorikan, dan berbagi musik, lirik, data, suara, video, gambar, suara dan klip video dan rekaman; perangkat lunak
komunikasi; perangkat lunak komunikasi dan perangkat keras komputer komunikasi untuk menyediakan akses ke Internet.;
perangkat lunak komunikasi dan telekomunikasi dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk
konferensi audio dan video, berbagi data, dan kolaborasi waktu nyata; perangkat lunak komunikasi komputer untuk
memungkinkan pelanggan mengakses informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank; perangkat lunak komunikasi
komputer yang mengizinkan pelanggan untuk mengakses informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank.; perangkat
lunak komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, audio, video, dan data, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi
dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan
perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komunikasi untuk bertukar suara, data, video dan
grafik secara elektronik yang dapat diakses melalui komputer, alat bergerak (mobile), alat nirkabel, dan jaringan
telekomunikasi; perangkat lunak komunikasi untuk memfasilitasi pemindahan data elektronik dengan memberikan akses
terhadap basis data yang menyediakan informasi mengenai bisnis; perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan
jaringan komputer global; perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan pengguna jaringan komputer; perangkat lunak
konferensi video dan audio; perangkat lunak kontrol orangtua (parental control software); perangkat lunak kontrol
pencahayaan untuk digunakan dalam fasilitas komersial dan industri; perangkat lunak kontrol proses industri; perangkat lunak
konversi ucapan ke teks, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; perangkat lunak lintas platform; perangkat lunak manajemen dokumen; perangkat lunak manajemen sumber daya
manusia untuk digunakan dalam melacak dan menghasilkan laporan di bidang penggajian, informasi anggaran, kinerja, waktu
dan kehadiran karyawan, penjadwalan karyawan, biaya tenaga kerja dan pendapatan penjualan; perangkat lunak media;
perangkat lunak mesin pencari komputer; perangkat lunak mesin pencari komputer di bidang musik dan hiburan; perangkat
lunak mesin pencari, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris
spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
perangkat lunak metronom; perangkat lunak multimedia; perangkat lunak multimedia dan interaktif untuk bermain permainan
video; perangkat lunak multimedia direkam dalam CD-ROM; perangkat lunak multimedia interaktif untuk bermain game;
perangkat lunak multimedia yang direkam dalam CD-ROM yang menampilkan konten hiburan; perangkat lunak musik
komputer untuk perangkat komunikasi; perangkat lunak navigasi untuk mengkalkulasi dan menampilkan rute; perangkat lunak
open-source [OSS]; perangkat lunak operasi jaringan luas [WAN]; perangkat lunak operasi tertanam; perangkat lunak operasi
universal serial bus [USB]; perangkat lunak operasi virtual private network [VPN]; perangkat lunak otentikasi yang dapat
diunduh untuk mengontrol akses dan komunikasi dengan komputer dan jaringan komputer; perangkat lunak otomasi industri;
perangkat lunak papan tulis komputer; perangkat lunak pelacakan gps; perangkat lunak pelacakan iklan dan pengoptimalisasi;
perangkat lunak pelatihan dan aplikasi seluler yang dapat diunduh di bidang pengujian penyakit menular; perangkat lunak
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pembatal gema; perangkat lunak pembatal kebisingan; perangkat lunak pembuktian keaslian; perangkat lunak pemindaian;
perangkat lunak pencarian video dan anotasi; perangkat lunak pencitraan yang dihasilkan komputer [CGI]; perangkat lunak
pendidikan; perangkat lunak pendidikan dan aplikasi seluler yang dapat diunduh di bidang pengujian penyakit menular;
perangkat lunak pendidikan untuk anak-anak; perangkat lunak pendidikan yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya yang
menampilkan pengajaran dalam pendidikan pasca-sekolah menengah, pengajaran dalam pendidikan universitas, analisis data
siswa, dan untuk menghubungkan siswa dengan layanan dukungan dan layanan karir; perangkat lunak penerbitan desktop;
perangkat lunak pengambilan / pengiriman informasi produk untuk keperluan periklanan melalui jaringan komputer; perangkat
lunak pengeditan video; perangkat lunak pengembangan aplikasi; perangkat lunak pengembangan situs web; perangkat lunak
pengenalan gambar; perangkat lunak pengenalan gerakan; perangkat lunak pengenalan suara; perangkat lunak pengenalan
wajah; perangkat lunak pengiriman pesan instan; perangkat lunak pengolah data untuk representasi grafik; perangkat lunak
pengoperasian jaringan area lokal [LAN]; perangkat lunak pengoperasian komputer; perangkat lunak penyaringan kredit;
perangkat lunak penyusun; perangkat lunak perawatan kesehatan; perangkat lunak perlindungan privasi; perangkat lunak
permainan augmented reality; perangkat lunak permainan elektronik; perangkat lunak permainan elektronik untuk perangkat
elektronik genggam; perangkat lunak permainan elektronik untuk perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan elektronik
untuk ponsel; perangkat lunak permainan elektronik untuk telepon seluler; perangkat lunak permainan gawai gerak; perangkat
lunak permainan gawai yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan interaktif; perangkat lunak permainan komputer;
perangkat lunak permainan komputer augmented reality; perangkat lunak permainan komputer dan instruksi manual terkait
yang dijual bersama sebagai satu unit dan perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak
permainan komputer dan manual dalam format elektronik dijual sebagai satu unit; perangkat lunak permainan komputer dan
perangkat lunak hiburan, yaitu file grafik dan musik digital untuk digunakan pada atau dengan telepon seluler dan seluler, baik
genggam maupun berdiri bebas, dan perangkat nirkabel lainnya; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh dari
jaringan komputer global; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat
nirkabel; perangkat lunak permainan komputer menampilkan kartu untuk tukar-menukar digital; perangkat lunak permainan
komputer untuk konsol permainan video (video game) rumahan; perangkat lunak permainan komputer video dan
manual/petunjuk dalam format elektronik dijual sebagai satu unit; perangkat lunak permainan komputer virtual reality;
perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh melalui perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer
yang dapat diunduh untuk digunakan pada perangkat bergerak; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh
untuk mesin judi; perangkat lunak permainan komputer, dapat diunduh; perangkat lunak permainan komputer, direkam;
perangkat lunak permainan realitas campuran (mixed reality game); perangkat lunak permainan realitas virtual yang dapat
diunduh untuk bermain permainan video; perangkat lunak permainan video; perangkat lunak permainan video komputer;
perangkat lunak permainan video untuk digunakan pada telepon genggam; perangkat lunak permainan video yang dapat
diunduh; perangkat lunak permainan video yang dapat diunduh melalui suatu jaringan komputer global dan alat nirkabel;
perangkat lunak permainan video yang direkam; perangkat lunak permainan virtual reality; perangkat lunak permainan yang
direkam dalam CD-ROM; perangkat lunak permainan yang direkam untuk telepon seluler; perangkat lunak perpesanan instan
yang dapat diunduh; perangkat lunak perpesanan internet; perangkat lunak persiapan pajak; perangkat lunak pertukaran
cryptocurrency; perangkat lunak platform blockchain; perangkat lunak platform buku besar (ledger) yang didistribusikan;
perangkat lunak prosesor data yang dapat diprogram; perangkat lunak realitas campuran (mixed reality); perangkat lunak
realitas maya yang dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality)
yang dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; perangkat lunak realitas tertambah yang dapat diunduh untuk bermain
permainan video; perangkat lunak realitas tertambah yang telah direkam untuk bermain permainan video; perangkat lunak
realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual bagi pengguna untuk mengalami visualisasi, manipulasi dan imersi (immersion)
realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk hiburan interaktif; perangkat lunak realitas virtual untuk menavigasi
lingkungan realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk mengoperasikan headset realitas virtual; perangkat lunak
realitas virtual untuk pelacakan objek, kontrol gerakan dan visualisasi konten; perangkat lunak realitas virtual untuk
pendidikan; perangkat lunak realitas virtual untuk sinematografi; perangkat lunak realitas virtual yang telah direkam untuk
bermain permainan video; perangkat lunak realitas virtual/maya untuk digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol
permainan video, konsol permainan video genggam, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk
memberikan pengalaman realitas virtual/maya; perangkat lunak robotika.; perangkat lunak screen saver komputer; perangkat
lunak screen saver komputer, direkam atau diunduh; perangkat lunak server file; perangkat lunak simulasi; perangkat lunak
simulasi pelatihan augmented reality di bidang keamanan; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang
pendidikan; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang penerbangan; perangkat lunak simulasi pelatihan
augmented reality di bidang sains; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang sinematografi; perangkat
lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang teknik; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang
teknologi informasi; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang keamanan; perangkat lunak simulasi pelatihan
virtual reality di bidang kontrol lalu lintas udara; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang penerbangan;
perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang sains; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang
sinematografi; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang teknik; perangkat lunak simulasi untuk digunakan
dalam komputer digital; perangkat lunak simulasi untuk tujuan hiburan; perangkat lunak simulasi untuk tujuan pelatihan;
perangkat lunak sinkronisasi file; perangkat lunak sistem operasi komputer; perangkat lunak sistem operasi komputer yang
dapat diunduh yang menampung aplikasi perangkat lunak komputer dan memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal
lain di seluruh jaringan perusahaan; perangkat lunak sistem operasi yang dapat diunduh; perangkat lunak sistem operasi yang
menyelenggarakan aplikasi perangkat lunak komputer dan memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal lain di
seluruh jaringan perusahaan; perangkat lunak sistem pengoperasian komputer yang direkam dan dapat diunduh; perangkat
lunak smartphone; perangkat lunak surat elektronik; perangkat lunak surat elektronik yang dapat diunduh; perangkat lunak
teknologi blockchain; perangkat lunak telekomunikasi; perangkat lunak tengah komputer, yaitu, perangkat lunak yang
menengahi antara sistem operasi dari suatu alat bergerak dan perangkat lunak aplikasi dari suatu alat bergerak; perangkat
lunak termasuk aplikasi telepon genggam terkait rantai pasokan industri konstruksi.; perangkat lunak untuk Internet of Things;
perangkat lunak untuk TV pintar (aplikasi); perangkat lunak untuk akses Internet; perangkat lunak untuk alat diagnostik
kendaraan bermotor; perangkat lunak untuk analisa dan optimasi sistem komputer; perangkat lunak untuk analisis data bisnis;
perangkat lunak untuk anjungan tunai mandiri (ATM); perangkat lunak untuk aplikasi komputer; perangkat lunak untuk desain
robotika; perangkat lunak untuk diagnostik dan pemecahan masalah; perangkat lunak untuk digunakan dalam membuat,
mengelola, mengukur, dan menyebarkan iklan orang lain; perangkat lunak untuk digunakan dalam memfasilitasi panggilan
voice over internet protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks, pesan instan dan layanan jejaring sosial
online; perangkat lunak untuk digunakan dalam memfasilitasi penggunaan blockchain atau buku besar elektronik terdistribusi
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untuk mengeksekusi dan mencatat transaksi keuangan, yaitu, perdagangan keuangan yang dibuat dengan menggunakan
mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital,
token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi yang aman;
perangkat lunak untuk digunakan dalam memungkinkan transfer dana secara elektronik ke dan dari orang lain; perangkat
lunak untuk digunakan dalam menciptakan/membuat dan merancang perangkat lunak realitas virtual dan augmented reality;
perangkat lunak untuk digunakan dalam mendesain dan mengembangkan algoritma pembelajaran mesin, jaringan saraf
dalam, analisa data; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengakses, membaca, melacak, dan menggunakan teknologi
blockchain; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol permainan video (video game), konsol
permainan video (video game) genggam, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk memberikan
pengalaman realitas virtual dan augmented reality; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengautentikasi akses pengguna
ke komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola dengan aman
konversi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets),
token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas ke dalam/menjadi mata uang keras; perangkat lunak untuk
digunakan dalam mengelola konversi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas ke dalam/menjadi mata uang keras;
perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola portofolio mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset
digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat
lunak untuk digunakan dalam pembayaran, pembelian, dan investasi menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas; perangkat lunak untuk digunakan dalam pengelolaan dan implementasi mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi
token utilitas (utility token transactions); perangkat lunak untuk digunakan dalam perdagangan keuangan; perangkat lunak
untuk digunakan dalam pertukaran keuangan; perangkat lunak untuk digunakan dalam platform keuangan elektronik;
perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang digital; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang kripto;
perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang virtual; perangkat lunak untuk digunakan dengan robot; perangkat lunak
untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; perangkat lunak untuk digunakan oleh pasien, keluarga
mereka, dan profesional perawatan kesehatan yang memungkinkan pengguna untuk menyediakan/memberikan dan
menerima informasi perawatan pasien, pelatihan pasien, dan perawatan kesehatan; perangkat lunak untuk digunakan pada
evaluasi dan analisa pembelajaran mesin utilitas data; perangkat lunak untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman
antarmuka (API); perangkat lunak untuk digunakan sebagai application programming interface (API) untuk pengembangan,
pengujian, dan pengintegrasian aplikasi perangkat lunak; perangkat lunak untuk digunakan sebagai application programming
interface (API) untuk pengembangan, pengujian, dan pengintegrasian aplikasi perangkat lunak blockchain; perangkat lunak
untuk digunakan sebagai perangkat lunak application program interface (API) untuk digunakan dalam identifikasi alat
perangkat keras komputer; perangkat lunak untuk enkripsi; perangkat lunak untuk enkripsi data; perangkat lunak untuk game
elektronik; perangkat lunak untuk iklan berbasis geo-lokasi (geo-location) dan promosi produk dan jasa; perangkat lunak untuk
jasa/layanan pemetaan; perangkat lunak untuk jejaring sosial dan berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak
untuk kartu identifikasi frekuensi radio (RFID); perangkat lunak untuk keterlibatan konsumen dan pemodelan perubahan
perilaku untuk memungkinkan pengguna untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran (wellness) mereka; perangkat lunak
untuk kode berbahaya dan penyaringan konten; perangkat lunak untuk kompresi data; perangkat lunak untuk komunitas virtual
bagi pengguna untuk mengatur grup dan acara, berpartisipasi dalam diskusi, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis, dan
komunitas.; perangkat lunak untuk konten nirkabel, pengiriman data dan informasi; perangkat lunak untuk konversi mata uang;
perangkat lunak untuk layanan penggalangan dana amal online dan layanan donasi/sumbangan keuangan; perangkat lunak
untuk manajemen file dan perangkat lunak berbagi file; perangkat lunak untuk manajemen informasi pribadi, dan perangkat
lunak sinkronisasi data; perangkat lunak untuk manajemen keamanan kriptografi dari transmisi elektronik melalui jaringan
komputer; perangkat lunak untuk melacak gerakan (motion in), memvisualisasikan, memanipulasi, melihat, dan menampilkan
pengalaman augmented reality dan realitas virtual; perangkat lunak untuk melihat dan berinteraksi dengan umpan gambar
(feed of images), konten audio-visual dan video, dan teks serta data terkait; perangkat lunak untuk memaksimalkan
penyimpanan data; perangkat lunak untuk memastikan keamanan surat elektronik; perangkat lunak untuk memberikan
informasi konsumen; perangkat lunak untuk membuat akun dan memelihara dan mengelola informasi tentang transaksi
keuangan pada buku besar (ledgers) yang didistribusikan dan jaringan pembayaran peer to peer; perangkat lunak untuk
membuat aset digital (digitized asset) terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi
berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat dan mengelola kontrak pintar (smart contracts); perangkat lunak untuk
membuat dan mengelola platform blockchain untuk digunakan dalam mengelola mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan akun token
utilitas (utility token accounts); perangkat lunak untuk membuat database informasi dan data yang dapat dicari; perangkat
lunak untuk membuat mata uang digital terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi
berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat mata uang kripto terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source)
untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat mata uang virtual terdesentralisasi dan
sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat
pemesanan dan reservasi; perangkat lunak untuk membuat token digital terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source)
untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat token yang akan digunakan untuk
membayar produk dan layanan, dan yang dapat diperdagangkan atau ditukar dengan nilai tunai; perangkat lunak untuk
membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal dan jaringan global;
perangkat lunak untuk membuat, menjual dan mengelola token atau appcoin (appcoins) berbasis blockchain; perangkat lunak
untuk memelihara buku besar (ledgers) untuk transaksi keuangan; perangkat lunak untuk memfasilitasi dan mengatur untuk
pembiayaan dan penyaluran penggalangan dana dan donasi/sumbangan;; perangkat lunak untuk memfasilitasi interaksi dan
komunikasi antara manusia dan platform AI (kecerdasan buatan); perangkat lunak untuk memfasilitasi penggunaan blockchain
(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) atau buku besar yang didistribusikan untuk mencatat dan melacak
transaksi.; perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi kartu kredit yang aman; perangkat lunak untuk memfasilitasi transfer
uang, transfer dana elektronik, transfer komoditas, pengiriman pembayaran tagihan, dan mentransfer dana antar pihak;
perangkat lunak untuk memodifikasi dan memungkinkan/mengaktifkan transmisi gambar, audio, konten dan data audio visual
dan video; perangkat lunak untuk memodifikasi foto-foto, gambar dan audio, video, dan konten audio-visual dengan filter
fotografi dan efek realitas tertambah (augmented reality (AR)), yaitu, grafik, animasi, teks, gambar, geotag, tag metadata,
hyperlink; perangkat lunak untuk memperbaharui (update) speaker nirkabel, amplifier, headphone dan earphone; perangkat
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lunak untuk memproses gambar, grafik dan teks; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik dan untuk
mentransfer dana ke dan dari orang lain; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik ke dan dari pihak lain;
perangkat lunak untuk memungkinkan mengakses, menampilkan, menyunting, menghubungkan, berbagi (sharing) dan secara
lain menyediakan media dan informasi elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi; perangkat lunak untuk
memungkinkan pembangunan aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi),
berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain, dan pertukaran komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) dalam jaringan sosial; perangkat lunak untuk memungkinkan pengembangan, penilaian, pengujian, dan
pemeliharaan aplikasi perangkat lunak bergerak (mobile) untuk perangkat/alat komunikasi elektronik portabel, yaitu, telepon
bergerak (mobile), telepon pintar (smartphones), komputer genggam dan tablet komputer; perangkat lunak untuk
memungkinkan pengguna menghitung parameter terkait dengan transaksi keuangan; perangkat lunak untuk memutar video,
komputer dan permainan online; perangkat lunak untuk menampilkan dan berbagi lokasi pengguna dan mengetahui (finding),
menemukan (locating), dan berinteraksi dengan pengguna dan tempat lain; perangkat lunak untuk menangkap, mengelola,
dan menyimpan rekening koran bank, rekening tabungan, rekening investasi, pinjaman, dan informasi kartu kredit dan kartu
debit; perangkat lunak untuk menavigasi lingkungan realitas virtual; perangkat lunak untuk mencari dan mengambil informasi
di seluruh jaringan komputer; perangkat lunak untuk mencari dan mengidentifikasi peluang kerja; perangkat lunak untuk
menciptakan/membuat dan mengelola profil media sosial dan akun pengguna; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat,
mengelola dan mengakses kelompok dalam komunitas virtual; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola, dan
berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, menyunting/mengedit (editing),
mengunggah, mengunduh, mengakses, melihat, menulis/menerbitkan tulisan ke media (posting), menampilkan, memberi tag
(tagging), menulis blog (blogging), streaming, menghubungkan (linking), memberi anotasi, menunjukkan tentang sentimen
(indicating sentiment about), mengomentari, menyematkan/melekatkan (embedding), mentransmisikan, dan berbagi (sharing)
atau menyediakan media atau informasi elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi komputer; perangkat lunak untuk
mendeteksi dan menghilangkan virus, worms, trojans, adware, malware dan data yang tidak diizinkan (unauthorized data) dan
program-program untuk perangkat seluler; perangkat lunak untuk menelusuri pengguna telepon genggam, komputer,
tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel, untuk dokumen, berkas, dan informasi atas perintah yang
disimpan lainnya; perangkat lunak untuk mengakses dan melihat teks, gambar dan data elektronik yang berkaitan dengan
konferensi di bidang pengembangan perangkat lunak; perangkat lunak untuk mengakses dan menelusuri database online dan
situs web; perangkat lunak untuk mengakses informasi keuangan dan data pasar dan tren; perangkat lunak untuk mengakses
jasa-jasa perbankan dan keuangan melalui jaringan komputer global; perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi
pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat blog ,
menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data, transaksi, atau informasi melalui jaringan komunikasi.;
perangkat lunak untuk menganalisa ancaman ancaman terhadap kerahasiaan pribady (privacy threats) dan mendeteksi
malware dan kelemahan sistem lainnya untuk perangkat seluler dan sistem-sistem telekomunikasi; perangkat lunak untuk
mengarahkan order dan menjalankan jual beli sekuritas yang akan digunakan oleh broker, dealer dan pelanggannya;
perangkat lunak untuk mengatur acara; perangkat lunak untuk mengatur acara, mencari acara, kalender/menjadwal
(calendaring) dan mengelola acara; perangkat lunak untuk mengatur gambar, video, dan konten audio-visual yang
menggunakan tag metadata; perangkat lunak untuk mengelola dan memvalidasi mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital (digital asset), aset blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token)
dan transaksi token utilitas (utility token transactions); perangkat lunak untuk mengelola konten jaringan sosial, berinteraksi
dengan komunitas virtual, dan transmisi gambar, audio, konten video dan audio visual, foto, video, data, teks, pesan,
komentar, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; perangkat lunak untuk mengelola mata uang digital, mata uang virtual,
mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan
pembayaran token utilitas, transfer uang, dan transfer komoditas; perangkat lunak untuk mengelola mata uang kripto (crypto
currency) dan akun mata uang digital (digital currency accounts); perangkat lunak untuk mengelola transaksi pembayaran dan
pertukaran; perangkat lunak untuk mengembangkan, menyebarkan, dan mengelola aplikasi perangkat lunak, dan
mengintegrasikan aplikasi perangkat lunak untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan akun token utilitas; perangkat lunak
untuk mengenkripsi dan mengaktifkan transmisi informasi digital yang aman melalui Internet; perangkat lunak untuk
menghubungkan komputer ke database lokal dan jaringan komputer global; perangkat lunak untuk mengidentifikasi dan
mengizinkan pengguna menghubungi perwakilan pemerintah; perangkat lunak untuk mengimplementasikan dan mencatat
transaksi keuangan; perangkat lunak untuk mengintegrasikan data elektronik dengan lingkungan dunia nyata untuk keperluan
hiburan, pendidikan, permainan (gaming), komunikasi, dan jaringan/jejaring sosial; perangkat lunak untuk mengirim
(streaming) dan memainkan audio, video, dan konten multimedia, dan untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan,
alat pemutar DVD, alat pemutar media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; perangkat lunak untuk
mengirim dan menerima pesan elektronik, grafik, gambar, konten audio dan audio visual melalui jaringan internet dan
komunikasi; perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pesan elektronik, peringatan, pemberitahuan dan pengingat;
perangkat lunak untuk mengirim, menerima (receiving), menyetujui (accepting), membeli, menjual, menyimpan,
mentransmisikan, memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk
mengontrol sistem otomatisasi rumah, yaitu, penerangan/pencahayaan, peralatan, sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin
udara (HVAC), termostat, monitor dan sensor kualitas udara, alarm dan perlengkapan keamanan lainnya, kunci, bel pintu,
kamera, dan perlengkapan untuk memonitor rumah; perangkat lunak untuk mengoperasikan dan menjalankan alat
penyimpanan data; perangkat lunak untuk mengoperasikan kunci; perangkat lunak untuk mengoptimalkan dan
memaksimalkan kinerja bermain game (gaming) untuk telepon pintar dan perangkat elektronik yang digenggam; perangkat
lunak untuk mengoptimalkan gambar grafik komputer; perangkat lunak untuk mengubah bahasa alami menjadi perintah yang
dapat dieksekusi/dikeluarkan mesin; perangkat lunak untuk mengunggah, mengunduh, men-streaming, mengarsipkan,
mentransmisikan, dan berbagi gambar, konten audio-visual dan video dan teks serta data terkait; perangkat lunak untuk
meningkatkan keahlian pengguna permainan online banyak pemain (multiplayer) untuk telepon pintar; perangkat lunak untuk
menyediakan jasa pelayanan pengurus (concierge) pribadi untuk pihak lain yang diinisiasikan oleh perintah pengontrol-suara
melalui suatu telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel, yaitu, menambah
dan mengakses janji bertemu dengan kalendar, alarm, penghitung/pengatur waktu (timers), pengingat (reminders) dan
membuat reservasi restoran, perjalanan, dan hotel; perangkat lunak untuk menyediakan pembuktian keaslian (autentikasi)
pihak ke transaksi keuangan; perangkat lunak untuk menyediakan sebuah platform keuangan elektronik yang memfasilitasi
transaksi pembayaran dan transaksi keuangan melalui sebuah jaringan komputer; perangkat lunak untuk menyediakan suatu
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asisten digital pengaktif-suara pribadi; perangkat lunak untuk menyediakan, menghubungkan ke, atau streaming berita atau
informasi peristiwa/acara terkini; perangkat lunak untuk menyediakan/memberikan keterlibatan pasien, yaitu, kepatuhan
pengobatan resep dan pengendalian (management) kesehatan pasien, melalui teknologi pengiriman pesan keluar.; perangkat
lunak untuk menyelesaikan transaksi keuangan; perangkat lunak untuk merekam, mentransmisikan dan mereproduksi suara
dan/atau gambar; perangkat lunak untuk merekam, menyimpan, mentransmisikan, menerima, menampilkan dan menganalisis
data dari perangkat keras komputer yang dapat dipakai; perangkat lunak untuk merencanakan kegiatan dengan pengguna lain
dan membuat rekomendasi; perangkat lunak untuk operasi dan aplikasi untuk perangkat komunikasi nirkabel yang mencakup
satu atau lebih transmisi, satu atau lebih penerima, dan satu atau lebih prosesor, untuk menyediakan layanan komunikasi
nirkabel ke satu atau lebih perangkat, yaitu, menghubungkan dengan beberapa perangkat melalui jaringan nirkabel lokal dan
untuk menghubungkan perangkat dengan internet melalui jaringan area luas nirkabel; perangkat lunak untuk otomatisasi
proses robot; perangkat lunak untuk pembayaran mata uang digital dan transaksi pertukaran; perangkat lunak untuk
pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; perangkat lunak untuk pemetaan sosial dan tujuan; perangkat lunak untuk
pemrograman robotika; perangkat lunak untuk pencarian dan peringatan berbasis lokasi; perangkat lunak untuk pengelolaan
keamanan kriptografi transmisi elektronik melintasi jaringan komputer; perangkat lunak untuk pengenalan karakter optik;
perangkat lunak untuk penggajian, sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia; perangkat lunak untuk
pengguna terdaftar di bidang aplikasi terdesentralisasi (DApps); perangkat lunak untuk pengiklan untuk berkomunikasi dan
berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak untuk pengumpulan dan distribusi data; perangkat lunak untuk
pengumpulan, pengelolaan, penyuntingan, pengorganisasian, modifikasi, pengiriman, berbagi (sharing), dan penyimpanan
data dan informasi; perangkat lunak untuk penjadwalan dan pengiriman otomatis kendaraan bermotor; perangkat lunak untuk
peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali,
dan menerima file teks, data, audio, gambar dan digital; perangkat lunak untuk pertukaran mata uang kripto; perangkat lunak
untuk platform berbasis blockchain, yaitu perangkat lunak untuk aplikasi terdistribusi; perangkat lunak untuk sistem informasi
klinik; perangkat lunak untuk sistem informasi laboratorium; perangkat lunak untuk sistem navigasi GPS; perangkat lunak
untuk sistem navigasi satelit; perangkat lunak untuk smartphone; perangkat lunak untuk streaming konten hiburan multimedia;
perangkat lunak untuk streaming konten media audio-visual melalui jaringan komputer global dan ke perangkat elektronik
seluler dan digital; perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat lunak untuk telepon seluler; perangkat lunak untuk
transaksi pembayaran; perangkat lunak untuk transfer dana elektronik; perangkat lunak untuk transfer mata uang digital, mata
uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas antar pihak; perangkat lunak untuk verifikasi identifikasi jaringan, autentikasi dan layanan
manajemen untuk tujuan keamanan; perangkat lunak utilitas; perangkat lunak utilitas komputer, dapat diunduh; perangkat
lunak virtual reality untuk bermain game komputer; perangkat lunak virtual reality untuk pelatihan pilot; perangkat lunak yang
berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk komunikasi data medis antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih
kesehatan dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk memfasilitasi komunikasi
antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan, dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan
aplikasi desktop untuk memfasilitasi perawatan medis kolaboratif antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan
dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk merekam data medis; perangkat lunak
yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk pelacakan dan pemeliharaan rencana kesehatan dan perawatan;
perangkat lunak yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan skema insentif penjualan dan promosi, skema
keanggotaan, skema bonus, skema hadiah, skema diskon dan layanan promosi; perangkat lunak yang berkaitan dengan
pengorganisasian, pengoperasian dan pengawasan penjualan dan skema insentif promosi dan jasa promosi; perangkat lunak
yang berkaitan, peralatan pelindung untuk latihan senam seluncur indah; perangkat lunak yang dapat diunduh; perangkat
lunak yang dapat diunduh
berdasarkan lokasi untuk mencari, menentukan,
dan berbagi lokasi; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam
bentuk aplikasi seluler untuk membuat, berbagi,
menyebarkan, dan memasang iklan; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler untuk digunakan di
bidang otomotif; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler untuk jejaring sosial; perangkat lunak yang
dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler yang digunakan untuk mengakses basis data yang dapat dicari di bidang
transportasi, perjalanan, dan perencanaan perjalanan; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk dompet digital untuk
menyimpan dan mentransfer mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya;
perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk, atau untuk berinteraksi dengan, kontrak pintar untuk memfasilitasi
perdagangan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya pada platform
perdagangan; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk, atau untuk mengakses, layanan keuangan berbasis
blockchain; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam sifat aplikasi mobile untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna
biometrik; perangkat lunak yang dapat diunduh dan aplikasi seluler untuk digunakan di bidang pengujian penyakit menular;
perangkat lunak yang dapat diunduh dari internet untuk tujuan melacak dan memonitor aktivitas fisik; perangkat lunak yang
dapat diunduh melalui internet dan perangkat nirkabel untuk digunakan di bidang otomotif; perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk digunakan dalam mengembangkan, melaksanakan, dan menjalankan perangkat lunak lain pada alat bergerak,
komputer, jaringan komputer, dan jaringan komunikasi global; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam
perdagangan elektronik, menyimpan, mengirim, menerima, menerima dan mentransmisikan mata uang digital dan fisik, dan
mengelola pembayaran mata uang digital dan fisik serta transaksi pertukaran; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
digunakan dalam transmisi dan menerima data melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; perangkat lunak
yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai token keamanan; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk layanan
pengiriman pesan instan dan surat elektronik; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk manajemen dana elektronik dan
menyediakan alat penganggaran, nasihat investasi dan wawasan keuangan mengenai manajemen keuangan; perangkat lunak
yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transaksi komersial menggunakan alat elektronik melalui jaringan nirkabel, jaringan
komputer global dan alat telekomunikasi bergerak; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memodifikasi penampilan,
memungkinkan transmisi, menggunakan secara bersama-sama, meningkatkan, mengindeks, menyimpan, dan membuat
gambar, konten audio-visual dan konten video; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik;
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak
dan transaksi tanpa kontak dengan pengecer, pedagang, dan penjual menggunakan suatu alat bergerak; perangkat lunak
yang dapat diunduh untuk memungkinkan memproses transfer dana elektronik dan pembayaran yang dilakukan melalui ACH,
kartu kredit, kartu debit, kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran
elektronik, bergerak dan online; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memungkinkan transfer uang secara
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elektronik antara para pengguna; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menambahkan efek visual dan audio serta filter
ke musik, data, gambar, suara, video, gambar, klip suara dan video serta rekaman; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
menampilkan dan berbagi lokasi pengguna dan menemukan, menempatkan, dan berinteraksi dengan pengguna dan tempat
lain; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengaktifkan konektivitas internet; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
mengambil, mengurus, dan menyimpan informasi kartu kredit dan kartu debit; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
mengatur komunikasi dan pertukaran data di antara dan antara alat bergerak dan komputer desktop; perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk mengizinkan pengguna untuk melakukan transaksi perbankan elektronik, peminjaman, investasi dan
penukaran keuangan melalui jaringan komputer global; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengorganisir,
menyimpan, menyediakan akses ke, mendapatkan kembali, memindai, menggunakan bersama-sama, dan menyediakan
informasi mengenai barang, jasa, diskon, tiket, boarding pass, kupon, dan program loyalitas konsumen; perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk mengorganisir, menyimpan, menyediakan akses ke, mendapatkan kembali, memindai, menggunakan
bersama-sama, dan menyediakan informasi mengenai barang, jasa, diskon, tiket, boarding pass, tiket masuk, transit pass,
kupon, potongan harga, diskon, program insentif, penawaran khusus, penghargaan, dan program loyalitas konsumen;
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengunggah, memanipulasi, menyimpan dan berbagi foto, grafik, video, dan
multimedia lainnya melalui Internet; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menyediakan cadangan terdesentralisasi dari
banyak sumber; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk perhitungan dan evaluasi tegangan termal, batasan tegangan,
pemantauan tegangan dan kontrol operasional komponen turbin uap; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk publikasi dan
penggunaan secara bersama-sama media digital dan informasi melalui komputer global dan jaringan komunikasi; perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk transmisi, streaming, menelusuri, mengorganisir, menampilkan dan mengakses konten digital,
karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan pertunjukkan televisi; perangkat lunak yang dapat diunduh yang bersifat
aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna untuk mencari, menemukan, meneliti, menganalisa, membandingkan, menjual,
dan membeli barang dan jasa melalui Internet, jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan telekomunikasi nirkabel;
perangkat lunak yang dapat diunduh yang memberikan informasi untuk digunakan dalam kaitannya dengan uji tuntas kenali
pelanggan Anda, informasi mengenai kepatuhan regulasi jasa keuangan, dan penilaian resiko korporasi; perangkat lunak yang
dapat diunduh yang memungkinkan interaksi, diskusi, kolaborasi, dan berbagi ide, musik, lirik, data, suara, video, gambar, klip
suara dan video serta rekaman antara orang, pebisnis, penulis, artis, dan performer; perangkat lunak yang dapat diunduh,
yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi hutang; perangkat lunak
yang digunakan dalam menerbitkan/mengeluarkan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak yang
digunakan dalam mengaudit mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak yang digunakan untuk
mengontrol alat informasi dan komunikasi pengontrol suara; perangkat lunak yang dikemas; perangkat lunak yang direkam
dan dapat diunduh untuk kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, pembelajaran algoritma, dan analisa data; perangkat lunak
yang diunduh dari jaringan komputer jarak jauh dan digunakan untuk komputer on-board dalam kendaraan dan untuk
perawatan kendaraan; perangkat lunak yang mampu menyediakan fasilitas perbankan, finansial dan pembayaran; perangkat
lunak yang memfasilitasi kemampuan pengguna untuk melihat, menganalisis, merekam, menyimpan, memantau, mengelola,
memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak yang memungkinkan
individu, kelompok, perusahaan, dan merek untuk menciptakan/membuat dan mempertahankan kehadiran/keberadaan online
untuk keperluan pemasaran; perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat profil dan berpartisipasi dalam
jejaring sosial di bidang blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan teknologi buku besar yang
didistribusikan; perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk menerima rekomendasi yang dipersonalisasi di bidang
medis, perawatan kesehatan, dan kebugaran (wellness); perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk menilai
kebiasaan mereka di bidang kesehatan, nutrisi/gizi, dan kebugaran (wellness); perangkat lunak yang memungkinkan
pengguna untuk terlibat dalam tantangan kesehatan dan kebugaran (wellness) dengan orang lain, untuk berpartisipasi dalam
jejaring/jaringan sosial dan diskusi online dengan orang lain mengenai masalah-masalah medis, perawatan kesehatan, dan
kebugaran (wellness), untuk melakukan penilaian kesehatan, dan untuk melacak kegiatan, tujuan (goals), hasil (outcomes),
dan hadiah (rewards) kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak yang menampilkan trek suara musik dan gambar
bergerak untuk tujuan bermain permainan video; perangkat lunak yang mengetahui lokasi (location-aware) untuk mencari,
menentukan dan berbagi (sharing) lokasi; perangkat lunak yang menggabungkan permainan komputer; perangkat lunak yang
menyediakan informasi cuaca berbasis lokasi; perangkat lunak yang menyediakan pasar (marketplace) virtual; perangkat
lunak yang menyediakan/memberikan informasi kepada pengguna mengenai kesehatan, kebugaran (wellness), dan
nutrisi/gizi; perangkat lunak, firmware dan perangkat keras untuk digunakan dalam pelacakan dan pengenalan visual, suara,
audio, gerakan (motion), mata dan gerakan (gesture); perangkat lunak, yaitu, antarmuka interpretif untuk memfasilitasi
interaksi antara manusia dan mesin; perangkat lunak, yaitu, aplikasi yang menyediakan fungsionalitas jaringan/jejaring sosial;
perangkat lunak, yaitu, perangkat lunak pengiriman pesan instan, perangkat lunak berbagi file, perangkat lunak komunikasi
untuk bertukar data, audio, gambar video dan grafik secara elektronik melalui jaringan komputer, seluler, nirkabel, dan
komunikasi; perangkat lunak, yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan
transaksi dalam telepon seluler terintegrasi, PDA, dan lingkungan berbasis web; perangkat manajemen jaringan; perangkat
membaca untuk kepingan sirkuit terpadu; perangkat memori elektronik; perangkat memori flash portabel; perangkat memori
komputer; perangkat memori penyangga [perangkat keras komputer]; perangkat memori semi-konduktor; perangkat memori
semikonduktor; perangkat memori untuk digunakan dengan peralatan pemrosesan data; perangkat metrologi frekuensi optik;
perangkat monitor video elektronik; perangkat navigasi; perangkat navigasi GPS; perangkat navigasi satelit; perangkat
pelabelan kode batang elektronik genggam; perangkat pelacak kendaraan; perangkat pelacakan personel; perangkat
pemancar dan penerima untuk transmisi jarak jauh; perangkat pembaca yang untuk digunakan dalam otentikasi dan
identifikasi sarana pembayaran; perangkat pemutus mesin; perangkat pencitraan elektronik; perangkat pendengar berukuran
kecil yang diletakan dilubang telinga; perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga, pengeras suara;
perangkat pendengar tanpa dipegang un tuk telepon; perangkat penentuan posisi elektronik untuk benda yang hilang dengan
menggunakan sistem penentuan posisi global dan jaringan komunikasi seluler; perangkat penerima untuk koneksi ke jaringan
komunikasi; perangkat pengapungan pribadi; perangkat pengawasan keamanan; perangkat pengecekan cap pos; perangkat
penghubung [docking stations]; perangkat penghubung computer dengan berbagai jenis port; perangkat penghubung
elektronik dengan berbagai jenis port; perangkat penghubung untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; perangkat penghubung untuk rokok elektronik; perangkat pengirim dan penerima siaran radio; perangkat pengisian
baterai elektronik dalam bentuk bantalan pengisian nirkabel untuk digunakan dengan ponsel, tablet, dan perangkat seluler;
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perangkat pengisian baterai untuk kendaraan bermotor; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan listrik; perangkat
pengisian daya baterai; perangkat pengukur; perangkat pengukuran elektronik untuk keran; perangkat pengukuran
pemanfaatan energi listrik; perangkat penyimpanan data; perangkat penyimpanan data berupa disket; perangkat penyimpanan
data berupa pita magnetik; perangkat penyimpanan data komputer; perangkat penyimpanan data menjadi disk; perangkat
penyimpanan memori; perangkat periferal computer, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; perangkat periferal komputer; perangkat periferal komputer, yaitu, speaker, keyboard, mouse
pemrosesan data, trackball untuk memindahkan kursor dan kontrol elektronik nirkabel, semua untuk digunakan dengan
peralatan elektronik untuk konsumen; perangkat peripheral untuk komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil,
perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kaca mata pintar, earphone, headphone, televise, set top box dan
pemutar audio dan video serta perekam; perangkat perlindungan terhadap sinar-X, bukan untuk tujuan medis; perangkat
perlindungan untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan; perangkat selektor saluran audio; perangkat selektor saluran
video; perangkat seluler genggam untuk menampilkan data dan video; perangkat semi-konduktor; perangkat semi-konduktor
dan elektronik untuk digunakan dalam peralatan komunikasi, telekomunikasi, dan pemrosesan sinyal audio; perangkat
semikonduktor; perangkat sensor elektronik, kamera, proyektor, dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan dan
pengenalan gerakan (gesture), wajah, dan suara; perangkat set top box untuk memungkinkan streaming materi audio, visual
dan audiovisual melalui Internet atau jaringan komputer atau komunikasi lainnya; perangkat sinyal lalu lintas yang bercahaya;
perangkat tampilan cristal cair, magnetik; perangkat telekomunikasi seluler; perangkat telepon; perangkat universal serial bus
[USB]; perangkat untuk jaringan telepon; perangkat untuk memutar pembawa suara dan gambar; perangkat untuk
menganalisis informasi genom; perangkat untuk menghasilkan asap untuk pensinyalan; perangkat untuk menghitung;
perangkat untuk merekam suara dan pembawa gambar; perangkat untuk pemutar audio dan/atau video, yaitu pemutar DVD,
pemutar disc optik; perangkat untuk perekaman, transmisi dan pemutaran suara dan gambar; perangkat untuk proyeksi
keyboard virtual; perangkat untuk transmisi radio nirkabel; perangkat video game; perangkat video interaktif; perangkat yang
dapat dipakai untuk mengendalikan komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, arloji pintar, kacamata pintar,
earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theater,
dan sistem hiburan; perangkat, yaitu, perangkat elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengecek dan
mengidentifikasi data oleh pembaca optik, mikrofon, giroskop, akselerometer, dan prosesor komputer; perangkat-perangkat
keras komputer dan perangkat-perangkat lunak komputer di bidang berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai
nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan, diagnostic klinikal, penelitian
medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal, pengembangan obat-obatan, penelitian
pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan, ilmu
hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian genetika dan
genetika; perangkat-perangkat lunak anti-virus; perangkat-perangkat lunak computer untuk pesawat-pesawat dan perkakasperkakas telekomunikasi; perangkat-perangkat lunak komputer untuk memungkinkan penelusuran data; perangkat-perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk memungkinkan akses pada jasa-jasa perkenalan sosial; perangkat-perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk memungkinkan akses untuk jasa-jasa kencan; perangkat-perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk memungkinkan jasa-jasa jaringan sosial; perangkat-perangkat lunak pengamanan pesawat computer;
perangkkat pendengar yang diletakkan di kepala; perangsang statis; peranti kendali akses; peranti lunak untuk telepon pintar
yang memberi pengguna kemampuan untuk mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh,
yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai [sehubungan dengan otomobil];
peranti keras komputer yaitu hub rumah pintar untuk koneksi beberapa perangkat rumah pintar dengan jaringan.; peranti lunak
komputer untuk digunakan dalam membatasi akses ke komputer dan ponsel dari jarak jauh.; peranti lunak komputer yang
digunakan untuk mengendalikan informasi yang dikendalikan suara yang berdiri sendiri dan perangkat asisten pribadi;
peranti lunak untuk digunakan dalam pelacakan dan pemantauan posisi dan jarak berbagai kendaraan pintar, otonom, dan
mesin seluler untuk digunakan sehubungan dengan perangkat yang mendukung internet of things (IoT); peranti lunak untuk
memantau dan mengendalikan komunikasi antara komputer dan sistem mesin otomatis; percikan api; peredam cahaya
[regulator], listrik; peredam penerangan cahaya listrik; perekam acara; perekam audio; perekam audio digital; perekam dan
pemutar musik digital; perekam data; perekam disk Blu-ray; perekam elektronik portabel untuk mengukur dan merekam
tegangan ganda, membaca arus dan termokopel dari berbagai transduser; perekam elektronik untuk digunakan dengan sistem
komputer kendaraan bermotor; perekam hard disk drive; perekam kaset audio; perekam kaset audio digital; perekam kaset
video; perekam kilometer untuk kendaraan; perekam pita video; perekam sinar matahari; perekam suara digital; perekam
televisi digital yang dapat diprogram; perekam video; perekam video dan suara digital; perekam video digital; perekam video
pribadi [PVR]; perekam video untuk mobil; perencana dan penyelenggara cetak yang dapat diunduh; perencana elektronik;
pergi pengukur dering; periferal bergerak; periferal dan aksesori komputer; periferal komputer; periferal komputer yang dapat
dikenakan; periferal komputer yang dapat dipakai; periferal yang dapat dipakai untuk komputer, komputer tablet, perangkat
seluler dan telepon seluler; periferal yang dapat dipakai untuk komputer, komputer tablet, perangkat seluler dan telepon
seluler, yaitu, display/tampilan yang dipasang di kepala yang dapat dikonfigurasikan; periferal yang dapat dipakai/dikenakan
untuk digunakan dengan komputer, telepon selular; peripheral komputer nirkabel; peripheral yang dapat dipakai untuk
digunakan dengan komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, arloji pintar, kacamata pintar, cincin pintar, earphone,
headphone, televisi, set top box dan pemutar audio dan video serta perekam; perisai gusi; perisai kacamata; perisai pelindung
genggam untuk digunakan oleh polisi; perisai samping untuk kacamata; perisai untuk produk pengawasan; periskop; perkakas
medis dan pembedahan yang digenggam untuk digunakan dalam kombinasi dengan sistem navigasi pembedahan, khususnya
instrumen dan pekakas pembedahan yang dapat dilacak; perkakas optik untuk pengukuran, tanda, pemantauan
(pengawasan), peralatan dan perkakas untuk penyelamatan; perkakas proyektor lembar transparansi; perkakas untuk
merekan transmisi atau reproduksi suara atau gambar; perkakas-perkakas komunikasi data; perkakas-perkakas pendengaran
dan perkakas-perkakas pemantauan (monitor); perkakas-perkakas satelit komunikasi; perlengkapan dan sistem identifikasi
dan otentikasi; perlengkapan menyelam; perlengkapan pemantauan, selain untuk keperluan medis; perlengkapan pemroses
data, komputer; perlengkapan pengolah data tetap, dapat dipindah dan on-board untuk digunakan pada kendaraan darat,
udara dan laut sehubungan dengan keamanan forensik dan aplikasi transport untuk aplikasi yang melibatkan aspek medis dan
hukum; perlengkapan pengolah data untuk memeriksa sidik jari atau telapak tangan, karakteristik bola mata, nadi atau suara,
tampilan wajah atau badan atau karakteristik biometrik lainnya; perlengkapan speaker; perlengkapan untuk mengolah data,
yaitu, terminal kartu cip elektronik terkode dan bagian-bagian dari barang-barang di atas; permainan audiovisual pada platform
perangkat keras komputer; permainan elektronik yang dapat diunduh; permainan elektronik yang dapat diunduh melalui
Internet dan perangkat nirkabel; permainan gawai gerak yang dapat diunduh; permainan interaktif, khususnya, program
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komputer dan permainan video berupa konten video dari gambar bergerak, program televisi, atau video musik; permainan
internet (dapat diunduh); permainan telepon, yaitu, permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk telepon seluler;
permainan video interaktif yang dapat diunduh dan perangkat lunak permainan trivia yang dapat diunduh yang tersedia pada
internet; permainan video komputer; permainan video yang dapat diunduh; permainan-permainan anak untuk komputer dan
perangkat-perangkat seluler yang dapat diunduh; permainan-permainan elektronik, musik, nada dering, screen saver dan
wallpaper; pertukaran telekomunikasi; pertukaran telepon otomatis; pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan; pesawat
penerima telepon; pesawat telepon; pesawat-pesawat atau mesin-mesin penggerak otomatis yang bekerja dengan
memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya; pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas komunikasi digital; pesawatpesawat dan perkakas-perkakas komunikasi yang dapat dipindah-pindahkan (mobile); pesawat-pesawat dan perkakasperkakas telekomunikasi; pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas transaksi finansial elektronik dan perdagangan elektronik;
pesawat-pesawat perangkat keras komputer dan perangkat-perangkat lunak komputer untuk penyediaan perlindungan
firewall, semuanya dipasok dari internet atau online dari basis data; peta elektronik yang dapat diunduh; petunjuk arus elektrik;
petunjuk pengoperasian dan pengguna disimpan dalam bentuk digital; petunjuk pengoperasian dan pengguna untuk komputer
yang disimpan dalam bentuk digital; petunjuk pengoperasian dan pengguna untuk komputer yang disimpan dalam bentuk
digital pada CD-ROM; petunjuk pengoperasian dan pengguna untuk perangkat lunak komputer yang disimpan dalam bentuk
digital; petunjuk pengoperasian dan pengguna untuk perangkat lunak komputer yang disimpan dalam bentuk digital pada CDROM; phablets; photo booth; pickup suara elektronik untuk gitar dan bass; pickup untuk peralatan telekomunikasi; pin untuk
kacamata; pin untuk kacamata hitam; pintu lemari magnetik menangkap; pipa untuk camera pengawas; pipet elektronik; pipet
elektronik untuk penggunaan laboratorium; pipet laboratorium; pir dekantasi untuk penggunaan laboratorium; piranti elektronik
yang dapat menggunakan teknologi nirkabel untuk mengatur satu atau lebih geofences (perimeter virtual pada wilayah
geografis yang menggunakan layanan berbasis lokasi) untuk memantau lokasi hewan peliharaan dan berkomunikasi ketika
geofence (perimeter virtual pada wilayah geografis yang menggunakan layanan berbasis lokasi) dilanggar; piranti keras dan
piranti lunak komputer untuk virtualisasi; piranti keras komputer dengan piranti lunak yang tertanam untuk mengalihkan dan
router aplikasi (aplikasi yang dapat diinstalasikan pada sistem operasi sehingga system operasi tersbut akan memiliki
kemampuan seperti router); piranti keras komputer untuk melacak lokasi hewan peliharaan; piranti keras komputer, periferal
komputer, dan piranti lunak untuk digunakan dalam bisnis elektronik dan nirkabel dan transaksi konsumen, yaitu piranti keras
komputer, periferal, dan piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran secara elektronik dan nirkabel; piranti keras untuk
backup/cadangan disk drive; piranti keras yang menjadi bagian penyimpanan pada jaringan komputer; piranti lunak analisis
bisnis yang mengumpulkan dan menganalisa data untuk memfasilitasi pembuatan keputusan bisnis; piranti lunak infrastruktur
terdefinisi piranti lunak, yaitu piranti lunak untuk virtualisasi; piranti lunak komputer cloud yang digunakan pada aplikasi,
manajemen database, dan penyimpanan data elektronik perusahaan; piranti lunak komputer untuk administrasi jaringan
komputer; piranti lunak komputer untuk cloud yang dapat diunduh untuk digunakan dalam manajemen infrastruktur cloud,
manajemen infrastruktur gudang data, manajemen database dan penyimpanan data elektronik ; piranti lunak komputer untuk
deduplikasi data; piranti lunak komputer untuk jaringan piranti lunak yang terdefinisikan; piranti lunak komputer untuk
konfigurasi, penyediaan, penyebaran, pengendalian, pengelolaan dan virtualisasi komputer, server komputer dan alat
penyimpan data; piranti lunak komputer untuk manajemen dan otomatisasi infrastruktur cloud; piranti lunak komputer untuk
manajemen teknologi informasi (IT), manajemen infrastruktur IT, manajemen infrastruktur IT, manajemen infrastruktur IT jarak
jauh, manajemen aset dan inventaris IT, otomasi proses IT, manajemen daur ulang perangkat IT, keamanan IT, pelaporan IT
dan prediksi IT, pemantauan kesalahan infrastruktur TI dan pemantauan kinerja IT; piranti lunak komputer untuk manajemen
help desk IT dan layanan help desk IT; piranti lunak komputer untuk memantau akses dan aktivitas jaringan komputer; piranti
lunak komputer untuk mengatur, mengkonfigurasikan, mengoperasikan atau mengendalikan perangkat seluler, telepon seluler,
peralatan yang dapat dipakai/dikenakan, komputer, periferal komputer, set top box, televisi, dan alat pemutar audio dan video;
piranti lunak komputer untuk menyambung sistem komputer, server komputer dan perangkat penyimpanan komputer yang
berlainan; piranti lunak komputer untuk menyediakan keamanan pada komputer, jaringan dan komunikasi elektronik; piranti
lunak komputer untuk pengembangan piranti lunak; piranti lunak komputer untuk pengoperasian jaringan komputer,
pengelolaan jaringan komputer, otomatisasi dan virtualisasi jaringan komputer; piranti lunak komputer untuk penyimpanan
data elektronik; piranti lunak komputer untuk proteksi data dan keamanan data; piranti lunak komputer yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam pengumpulan data, transmisi, integrasi, visualisasi, analisis, dan penyimpanan di bidang minyak dan
gas; piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan suatu jaringan obyek fisik, perangkat,
kendaraan, dan bangunan yang tertanam dengan elektronik, piranti lunak, sensor, dan konektivitas jaringan yang semuanya
memudahkan obyek, perangkat, kendaraan, dan bangunan tersebut untuk saling mengumpulkan data dan bertukar data dan
melaporkan data di bidang minyak dan gas; piranti lunak komputer yang digunakan di dalam analisa himpunan/kumpulan data
yang besar; piranti lunak komputer yang menyediakan manajemen intelijen bisnis yang terintegrasi pada saat yang sama
dengan melakukan kombinasi informasi dari berbagai database; piranti lunak manajemen informasi dan pengetahuan untuk
mendapatkan pengetahuan dan manajemen; piranti lunak manajemen untuk daur ulang produk; piranti lunak pengoperasian
server untuk akses jaringan; piranti lunak sistem pengoperasian komputer; piranti lunak untuk cadangan data, pemulihan data
dan pengarsipan/penyimpanan data; piranti lunak untuk enkripsi dan dekripsi data dan dokumen; piranti lunak untuk intelijen
bisnis; piranti lunak untuk intelijen keamanan dan manajemen resiko ; piranti lunak untuk kriptografi; piranti lunak untuk
manajemen arsip; piranti lunak untuk manajemen database; piranti lunak untuk manajemen portofolio proyek (PPM); piranti
lunak untuk manajemen resiko bisnis; piranti lunak untuk memantau kelengkapan, pelaporan dan analisa keamanan informasi;
piranti lunak untuk memantau kinerja cloud, web dan aplikasi; piranti lunak untuk mengakses, mempertanyakan dan
menganalisa informasi yang tersimpan di database dan gudang data; piranti lunak untuk mengkonfigurasikan, mengutip dan
mengorder paket layanan teknologi informasi dan piranti keras teknologi informasi; piranti lunak untuk menilai keamanan
aplikasi; piranti lunak untuk organisasi bisnis dan virtualisasi proses bisnis dan manajemen; piranti lunak untuk otentikasi
pengguna komputer; piranti lunak untuk penciptaan database informasi dan data; piranti lunak untuk penelusuran data, yaitu,
piranti lunak untuk membuat penelusuran data pada database; piranti lunak untuk penelusuran database; piranti lunak untuk
pengembangan ion; piranti lunak untuk pengoperasian dan otomatisasi gudang data komputer; piranti lunak untuk
pengoperasian pusat data dan piranti lunak otomatisasi; piranti lunak untuk perencanaan sumber daya perusahaan (ERP);
piranti lunak untuk transmisi data, penyimpanan data, pengolahan data dan reproduksi data; piranti lunak yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam mengukur dan menganalisis data yang diambil dari sumur minyak dan gas; piranti lunak yang
digunakan untuk melacak dan memantau posisi dan jarak dari alat pelacak lokasi yang digunakan sehubungan dengan
perangkat yang mendukung internet of things (IOT); piranti lunak yang digunakan untuk membaca dan mengevaluasi konten
yang berada pada jaringan komputer global, database dan/atau jaringan; piranti lunak yang digunakan untuk menjalankan
komputasi cloud yang berbasis aplikasi; piranti lunak yang melakukan otomatisasi untuk proses yang tidak terstruktur, semi-
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terstruktur dan terstruktur atas informasi dan data yang tersimpan pada jaringan komputer dan jaringan Internet; piranti lunak
yang menyediakan akses berbasis web untuk aplikasi dan layanan melalui suatu web yang mengoperasikan sistem atau portal
antarmuka; piranti keras dan piranti lunak komputer untuk memfasilitasi akses ke rekening
pembayaran dengan tujuan komersil secara elektronik dan nirkabel; piranti keras komputer, periferal komputer, dan
piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran elektronik, transaksi tunai elektronik, transfer dana elektronik, dan layanan
pengiriman uang elektronik secara elektronik dan nirkabel; piranti lunak dan piranti lunak yang tertanam untuk pengendalian
dan penggunaan sirkuit terintegrasi; piranti lunak dan piranti lunak yang tertanam yang digunakan sehubungan dengan
transfer data oleh sirkuit komunikasi di bidang komunikasi jaringan; piranti lunak komputer dan piranti lunak
komputer yang tertanam untuk implementasi, aktivasi dan pengendalian jaringan komputer; piranti lunak komputer dan
piranti lunak yang tertanam untuk pengendalian dan penggunaan sakelar jaringan komputer, sakelar komputer, sakelar
jaringan komunikasi, dan sakelar Ethernet; piranti lunak komputer untuk akuisisi pengetahuan, pemrosesan pengetahuan dan
presentasi pengetahuan; piranti lunak komputer untuk digunakan dalam komputer pribadi, laptop, PDA, PIM, telepon seluler,
peralatan digital, mesin virtual, peralatan virtual, serta peralatan komputasi dan peralatan komunikasi seluler lainnya, dan
piranti lunak komputer untuk digunakan pada mobil dan kendaraan lain atau peralatan transportasi, untuk mengelola,
meningkatkan, dan mengoptimalkan komputasi sumber daya dari peralatan-peralatan tersebut; piranti lunak komputer untuk
digunakan dalam penyediaan, penggunaan, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimasi, pemantauan, pencadangan,
pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah,
penemuan, dan penggunaan sumber daya piranti keras dan piranti lunak dan komponen komputer dan jaringan
komunikasi, serta untuk mengaktifkan fungsionalitas lintas platform, untuk bisnis dan individu; piring holografik; piringan
cakram dan cakram audio pra-rekam yang menampilkan musik; piringan cakram yang direkam dengan musik; piringan hitam
vinyl berupa musik; pirometer; pita magnetik; pita pengukur; pita peringatan; pita rekaman suara; pita ukur; pita video dan disk
video terekam; pita video dan permainan komputer, disk video dan permainan komputer, kaset video dan permainan
komputer, kartrid video dan permainan komputer, CD-ROM video dan permainan komputer, mesin permainan dengan output
video untuk digunakan dengan televisi; planetarium [perangkat optik]; platelet untuk kacamata; platform berbasis website dan
aplikasi; platform game (permainan); platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer terkait dengan
sistem pengaturan transportasi; platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang kesehatan, kebugaran
(wellness), dan nutrisi/gizi; platform perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial; platform perangkat lunak komputer untuk
manajemen keuangan; platform perangkat lunak komputer untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; platform
perangkat lunak komputer untuk pengawasan perusahaan sewa kendaraan dan perilaku supir kendaraan sewaan; platform
perangkat lunak komputer yang direkam atau yang dapat diunduh; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh;
platform perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual,
cryptocurrency, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token
utilitas yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; platform
perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token utilitas
yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; platform perangkat
lunak untuk menyediakan program interface untuk pihak ketiga untuk mengakses konten situs web dan data untuk
pengembangan web dan pengembangan aplikasi situs web; platform-platform untuk pengetesan dan pengujian otomatisasi
perangkat lunak komputer.; plug-in menjadi perangkat lunak yang dapat diunduh; plugboard; podcast yang dapat diunduh;
podcast yang dapat diunduh dalam bidang olahraga elektronik dan permainan video; podcast yang dapat diunduh di bidang
musik dan hiburan; pointer elektronik pemancar cahaya; pointer laser; polarimeters; pompa kebakaran; ponsel [perangkat
telekomunikasi]; ponsel pintar; port paralel komputer; port serial komputer; potensiometer; potensiometer foto; power amplifier
profesional; power audio mobil; power bank [baterai yang bisa diisi ulang); power distribution unit; power sequence; prarekaman cakram video digital; preamp mobil; preamplifiers; print head untuk komplotan; print head untuk printer ink jet; print
head untuk printer ink-jet; print head untuk printer inkjet; print head untuk printer komputer; printer (mesin cetak); printer
dampak; printer desktop; printer digital; printer dot matrix; printer foto; printer foto elektronik genggam; printer ink-jet; printer
inkjet format besar; printer jaringan; printer kode batang; printer komputer; printer kuku; printer label kode genggam elektronik;
printer laser; printer laser warna; printer laser warna untuk dokumen; printer multi-fungsi menggabungkan kemampuan
penyalinan dan / atau pemindaian dan / atau faks; printer roda daisy; printer termal; printer tidak berdampak; printer untuk
digunakan dengan komputer *; printer video; printer warna; printer warna digital; printer warna ink-jet; printer xerografis; printer
yang digunakan dengan komputer; prisma [optik]; prisma untuk keperluan optik; prisma untuk mikroskop; prisma untuk
teleskop; prisma untuk tujuan ilmiah; probe longsoran; probe untuk menguji sirkuit terintegrasi; probe untuk pengujian semikonduktor; probe untuk pengujian semikonduktor; probe untuk tujuan ilmiah; produk perangkat lunak komputer; profiler optik;
program alat pengembangan aplikasi untuk keperluan komputer pribadi dan komputer genggam; program aplikasi antarmuka
(Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk
jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan, mengunggah,
mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk mengunggah,
mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan, membagi dan
menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi; program aplikasi antarmuka
(Application Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk
jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan, mengunggah,
mengunduh, mengakses dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk mengunggah,
mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan, membagi dan
menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi.; program aplikasi cerdas, dapat
diunduh untuk terminal nirkabel ; program aplikasi intelijen untuk terminal nirkabel yang dapat diunduh; program aplikasi
kecerdasan untuk terminal nirkabel yang direkam; program aplikasi untuk tujuan mempromosikan gaya hidup yang aktif dan
kesehatan dengan memberi penghargaan kepada pelanggan karena telah aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan;
program aplikasi yang bisa diunduh untuk telepon seluler, komputer tablet dan komputer genggam untuk rencana asuransi
jiwa dan kesehatan yang mempromosikan kesehatan dan kebugaran dengan memberi penghargaan kepada pelanggan yang
aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan dengan diskon premi asuransi; program dan perangkat lunak komputer; program
dan perangkat lunak permainan video dan elektronik, komputer (termasuk perangkat lunak yang dapat didownload dari
internet); program driver perangkat lunak untuk perangkat elektronik untuk mengaktifkan perangkat keras komputer dan
perangkat elektronik untuk berkomunikasi satu sama lain/saling berkomunikasi; program game interaktif, komputer, video dan
elektronik yang dapat diunduh; program game komputer yang direkam; program kinerja otomatis untuk alat musik elektronik;
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program komputer; program komputer (perangkat lunak yang dapat diunduh); program komputer [perangkat lunak yang dapat
diunduh]; program komputer dan perangkat lunak komputer untuk perdagangan efek elektronik; program komputer dan
perangkat lunak untuk digunakan bersama dengan penyediaan penghubung dalam bentuk perangkat penghubung atau
program penghubung untuk komputer antara komputer dan peralatan periferal; program komputer dan perangkat lunak untuk
pemrosesan gambar; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar yang digunakan untuk telepon
seluler; program komputer dan perangkat lunak untuk perangkat komunikasi, yaitu program dan perangkat lunak yang
memungkinkan telekomunikasi/koneksi lokal atau global antara perangkat elektronik konsumen, perangkat komunikasi
nirkabel, base stasiun, dan/atau peralatan/fasilitas telekomunikasi; program komputer dan sistem operasi untuk kartu cip,
yaitu, perangkat lunak yang digunakan dalam sistem identifikasi dan deteksi untuk keperluan mengidentifikasi seseorang,
autentikasi dokumen dan menemukan dan mengidentifikasikan kendaraan; program komputer disimpan dalam bentuk digital;
program komputer multimedia interaktif; program komputer platform perangkat lunak komputer untuk jaringan dan aplikasi
komputasi awan (cloud computing); program komputer untuk desain antarmuka pengguna; program komputer untuk
digunakan dalam melacak status berbagai pengguna dari jasa permainan interaktif online dan untuk mencocokkan para
pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua tingkat kecakapan; program komputer untuk digunakan dalam
mengakses dan melihat infrastruktur dan sistem jaringan komputer; program komputer untuk digunakan dalam mengakses,
menavigasi, menjelajahi, dan mentransfer informasi, dan mendistribusikan dan melihat program komputer; program komputer
untuk digunakan dalam perdagangan saham dan obligasi; program komputer untuk digunakan dalam telekomunikasi; program
komputer untuk karaoke dengan fungsi penilaian yang dapat diunduh melalui terminal komputer elektronik; program komputer
untuk manajemen dokumen; program komputer untuk manajemen proyek; program komputer untuk media pembelajaran;
program komputer untuk memproses file musik digital; program komputer untuk mencari konten dari jauh di komputer dan
jaringan komputer; program komputer untuk mengakses berbagai basis data dalam bidang bisnis; program komputer untuk
mengakses dan menggunakan Internet; program komputer untuk mengaktifkan akses atau kontrol masuk; program komputer
untuk mengedit gambar, suara dan video; program komputer untuk menggunakan Internet dan World Wide Web; program
komputer untuk menghasilkan musik; program komputer untuk menghubungkan jarak jauh ke komputer atau jaringan
komputer; program komputer untuk menghubungkan ke komputer jarak jauh dan jaringan komputer; program komputer untuk
mengukur dan mengontrol aliran air; program komputer untuk mengukur dan mengontrol suhu air; program komputer untuk
navigasi dan penggunaan bantuan pengemudi dengan drone militer dan sipil; program komputer untuk pemrosesan data;
program komputer untuk perangkat pemutar audio dan/atau video, program komputer untuk menghubungkan perangkat
elektronik konsumen ke perangkat komunikasi nirkabel, program komputer untuk mengendalikan dan menggunakan sirkuit
terpadu; program komputer untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; program komputer untuk perdagangan
elektronik mata uang virtual; program komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; program komputer untuk video dan
permainan komputer; program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses dan melihat infrastruktur dan
sistem jaringan komputer; program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses, menavigasi,
menjelajahi, dan mentransfer informasi, serta mendistribusikan dan melihat program komputer; program komputer yang dapat
diunduh untuk permainan video dan komputer; program komputer yang dapat diunduh yang digunakan untuk telepon pintar
dan asisten digital pribadi; program komputer yang digunakan untuk sistem cash register elektronik; program komputer yang
direkam; program komputer yang menggabungkan fungsi kecerdasan artifisial; program komputer, dapat diunduh; program
komputer, direkam; program operasi robot; program pemrosesan data yang direkam pada operator data yang dapat dibaca
mesin; program pengiriman pesan yang direkam ; program pengolahan data; program pengoperasian komputer; program
pengoperasian komputer terekam; program pengoperasian komputer, direkam; program pengoprasian komputer terekam;
program penyimpanan data; program perangkat lunak komputer; program perangkat lunak komputer berupa sumber daya
dalam permainan; program perangkat lunak komputer untuk integrasi file teks, foto, grafik, audio dan video ke dalam aplikasi
multimedia pengiriman interaktif; program perangkat lunak komputer untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak
computer, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik
fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; program
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh yang berhubungan dengan golf; program perangkat lunak sistem
pengoperasian untuk instrumen ilmu pengetahuan bukan medis dan untuk alat dan instrumen uji, sinyal dan pengukuran
elektronik; program perekaman cakram optik untuk ponsel pintar; program permainan elektronik; program permainan
elektronik yang dapat diunduh; program permainan komputer; program permainan komputer dapat diunduh melalui Internet;
program permainan komputer dengan multipemain; program permainan komputer interaktif; program permainan komputer
multimedia interaktif; program permainan komputer online interaktif multi pemain; program permainan komputer yang dapat
diunduh; program permainan komputer yang dapat diunduh.; program permainan komputer, pengontrol permainan video,
yaitu, kendali jarak jauh, joystick, bantalan lantai yang dikontrol secara interaktif, roda kemudi untuk permainan video,
headphone, keyboard dan mouse pemrosesan data, semua untuk digunakan dengan komputer dan konsol untuk platform
permainan video, mouse pemrosesan data nirkabel dan kontrol jarak jauh untuk digunakan dengan televisi, komputer, dan settop box dalam bentuk decoder; program permainan komputer, permainan LCD yang dapat dibawa.; program permainan untuk
mesin permainan video arcade; program permainan untuk mesin permainan video di rumah; program permainan untuk
peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair; program permainan untuk peralatan permainan video
konsumen; program permainan untuk peralatan terminal komunikasi informasi mobile; program permainan untuk ponsel pintar
(smart phones); program permainan untuk realitas virtual, realitas tertambah (augmented reality) dan realitas campuran (mixed
reality); program permainan video; program permainan video konsumen; program permainan video multimedia interaktif;
program permainan yang dapat diunduh untuk mesin permainan video arcade; program permainan yang dapat diunduh untuk
peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair; program permainan yang dapat diunduh untuk peralatan
permainan video konsumen; program permainan yang dapat diunduh untuk peralatan terminal informasi mobile; program
permainan yang dapat diunduh untuk permainan mesin video rumah atau permainan genggam dengan layar kristal cair;
program permainan yang dapat diunduh untuk ponsel pintar (smart phones); program permainan yang dapat diunduh untuk
telepon genggam; program sistem operasi; program sistem operasi jaringan; program sistem operasi jaringan untuk ponsel;
program televisi yang dapat diunduh menampilkan drama dan fiksi ilmiah yang didistribusikan melalui Internet dan komunikasi
nirkabel (perangkat lunak); program untuk jaringan sosial yang memungkinkan untuk dapat di akses melalui internet; program
untuk komputer; program utilitas komputer; program utilitas komputer untuk kompresi data; program utilitas komputer untuk
manajemen file; program utilitas komputer untuk pemeliharaan komputer; program utilitas komputer yang dapat diunduh;
program utilitas untuk melakukan diagnosa sistem komputer; program video game interaktif; program video game interaktif
dan kartrid permainan komputer; program yang dapat diunduh yang digunakan untuk telepon pintar dan asisten digital pribadi;
program yang direkam pada sirkuit elektronik untuk peralatan hiburan dengan layar kristal cair; program yang direkam untuk
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permainan genggam dengan layar kristal cair; program-program komputer untuk mengakses, melihat-lihat (browsing) dan
menelusuri database secara sambung-langsung (online); program-program komputer untuk mengelola pranikah, pernikahan,
dan acara-acara dan logistik-logistik setelah pernikahan, termasuk untuk berbagi rincian-rincian pernikahan, ide-ide,
undangan-undangan, dan fotografi secara elektronik, dan untuk pengumuman undangan-undangan pernikahan; programprogram komputer untuk mewarnai dan menggambar yang menampilkan kegiatan pembelajaran ekspresi kreatif untuk anak;
program-program komputer yang dapat diunduh; prosesor [unit pemrosesan pusat]; prosesor efek gitar; prosesor gambar
raster; prosesor menjadi unit pemrosesan pusat; prosesor multi-core; prosesor satelit; prosesor semikonduktor; prosesor
sinyal; prosesor sinyal audio elektronik untuk mengkompensasi distorsi suara pada speaker; prosesor sinyal digital; prosesor
sinyal suara digital; prosesor sinyal untuk speaker; prosesor suara; prosesor suara digital; prosesor suara multichannel;
prosesor video; prosesor yang dapat diprogram; proyektor; proyektor digital; proyektor film; proyektor fotografi; proyektor
gambar; proyektor geser; proyektor home theater; proyektor kecil; proyektor layar kristal cair; proyektor liquid crystal display
[LCD]; proyektor multimedia; proyektor overhead; proyektor planetarium; proyektor profil; proyektor sinema rumah; proyektor
sinematografi; proyektor suara; proyektor untuk gambar stereoskopik; proyektor untuk industri hiburan; proyektor video;
publikasi dan foto elektronik yang dapat diunduh; publikasi elektronik; publikasi elektronik (dapat diunduh); publikasi elektronik
[dapat diunduh] disediakan dari basis data atau Internet; publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan secara online dari
database atau Internet; publikasi elektronik direkam pada media komputer; publikasi elektronik untuk anak-anak yang dapat
diunduh; publikasi elektronik yang berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi; publikasi elektronik
yang dapat didownload dalam bentuk majalah, artikel, brosur, selebaran, lembaran data, bahan-bahan informasi, bahan-bahan
instruksi dalam bidang bisnis, perdagangan elektronik (e-commerce), teknologi informasi, cloud computing, telekomunikasi,
internet, pelatihan bisnis dan perdagangan elektronik (e-commerce), bisnis, penjualan, manajemen pemasaran dan keuangan;
publikasi elektronik yang dapat diunduh; publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk buku komik, novel grafis dan
cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan video; publikasi elektronik yang dapat diunduh
dalam bentuk buku, majalah, buletin, pamflet, buklet, dan brosur di bidang musik dan hiburan; publikasi elektronik yang dapat
diunduh dalam sifat majalah; publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku, majalah, koran, majalah, dan buletin yang
menampilkan permainan video, olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga elektronik; publikasi elektronik,
dapat diunduh; publikasi elektronik, dapat diunduh dalam bentuk manual, buku, brosur dan buletin di bidang deteksi dan
penyembuhan virus komputer, sistem operasi dan perangkat lunak.; publikasi elektronik, termasuk bahan yang dapat diunduh
dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan buku-buku di bidang
manajemen bisnis; publikasi elektronik, termasuk bahan yang dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal,
laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan buku-buku di bidang manajemen proyek; publikasi elektronik, termasuk
bahan yang dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan
buku-buku di bidang manajemen strategis; publikasi elektronik, yang dapat diunduh dan tidak dapat diunduh; publikasi
elektronik, yang dapat diunduh dalam bentuk manual, buku, brosur dan buletin dalam bidang pendeteksian
dan penghilangan virus komputer, sistem dan perangkat lunak pengoperasian komputer; publikasi yang dapat diunduh;
pustaka perangkat lunak dan arsip data elektronik yang dapat diunduh untuk digunakan dalam sirkuit terpadu dan desain
semikonduktor; quantum dot light-emitting diode [QLED]; quantum dots [bahan semi-konduktor kristal]; radar patroli maritim;
radio; radio broadband; radio dua arah; radio jarak pendek; radio kendaraan; radio laut; radio menggabungkan jam; radio
menggabungkan jam alarm; radio mobil; radio portabel; radio seluler; radio siaran audio digital [DAB]; radio transceiver
nirkabel; radio untuk jaringan komunikasi radio; radio untuk kendaraan; radio yang dapat dibawa; radiometer; radiometer untuk
digunakan dalam penelitian; radome [kubah radar] untuk kendaraan untuk penggerak melalui darat, udara, air atau kereta api;
radome [kubah radar] untuk pesawat; rak disesuaikan untuk amplifier; rak disesuaikan untuk pengeras suara; rak laboratorium;
rak pemasangan disesuaikan untuk perangkat keras komputer; rak pemasangan disesuaikan untuk perangkat keras
telekomunikasi; rak pengeringan [fotografi]; rak pipet untuk penggunaan laboratorium; rakit yang menyelamatkan jiwa; rakitan
kunci elektronik; rakitan outlet daya listrik; rakitan port akses daya listrik; rambu-rambu jalan, bercahaya; rambu-rambu jalan,
bercahaya atau mekanis; rana melepaskan [fotografi]; ransel punggung yang khusus disesuaikan untuk membawa komputer
jinjing; rantai dan kabel untuk kacamata hitam; rantai kacamata; rantai klip hidung; rantai survei; rantai untuk kacamata anak;
rantai untuk kacamata dan kacamata hitam; rantai untuk kacamata hitam; reaktor listrik; rebreathers untuk menyelam; reflektor
optik; reflektor untuk digunakan dalam fotografi; reflektor untuk mikroskop; reflektor untuk sinyal lalu lintas; reflektor untuk
teleskop; refraktometer; refraktor; regulator cahaya [peredam], listrik; regulator kecepatan untuk pemutar rekaman; regulator
pencahayaan panggung; regulator tegangan; regulator tegangan induksi; regulator tegangan statis; regulator tegangan untuk
kendaraan; regulator untuk digunakan dalam scuba diving; rekam pemain yang menggabungkan pemutar CD; rekam
turntable; rekaman audio; rekaman audio dan audiovisual, semua berupa musik dan hiburan musikal; rekaman audio dan
video menampilkan suatu karakter animasi dan suatu program televisi animasi; rekaman audio dan video yang dapat
didownload berupa musik dan hiburan; rekaman audio dan video yang dapat diunduh; rekaman audio dan video yang telah
direkam sebelumnya yang dapat didownload berupa musik dan hiburan musikal; rekaman audio dan visual yang menampilkan
musik, cerita, pertunjukkan drama, pertunjukkan non-drama, hiburan aksi secara langsung, hiburan animasi, permainan dan
kegiatan pembelajaran untuk anak-anak.; rekaman audio dan/atau video dalam bentuk cakram dan kaset; rekaman audio
musik untuk anak; rekaman audio visual di semua media, yang menampilkan hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang
berlangsung di bidang drama dan fiksi ilmiah; rekaman audio yang menampilkan musik; rekaman audiovisual yang dapat
diunduh menampilkan hiburan musik dan musikal; rekaman disk video yang direkam sebelumnya; rekaman file musik yang
dapat didownload; rekaman fonograf yang menampilkan musik; rekaman fonograf yang telah direkam sebelumnya, compact
disc yang telah direkam sebelumnya, pita video yang telah direkam sebelumnya, kaset video yang telah direkam sebelumnya,
DVD dan kaset audio yang telah direkam sebelumnya, semuanya menampilkan hiburan olahraga; rekaman kaset video yang
direkam sebelumnya; rekaman musik; rekaman piringan hitam yang menampilkan musik; rekaman piringan hitam, kaset DVD
dan video, cakram padat, CD-ROM, floppy disc, pita dan kartu magnetik; rekaman piringan hitam ; rekaman suara; rekaman
suara dan audiovisual yang dapat diunduh menampilkan hiburan dan musik; rekaman suara dan audiovisual yang
menampilkan hiburan dan musik; rekaman suara dan video; rekaman suara dan video yang dapat diunduh; rekaman suara
digital (dapat diunduh); rekaman suara musik yang dapat diunduh; rekaman suara musikal; rekaman video; rekaman video
berupa musik; rekaman video dan kaset; rekaman video dan rekaman video direkam dengan animasi; rekaman video digital
yang dapat diunduh; rekaman video direkam dengan kartun animasi; rekaman video musik yang direkam sebelumnya;
rekaman video musikal; rekaman video non-musik yang direkam sebelumnya; rekaman video seperti disk video dan pita video
yang telah direkam sebelumnya; rekaman video untuk anak; rekaman video yang dapat diunduh; rekaman video yang dapat
diunduh menampilkan musik; rekaman video yang dapat diunduh menampilkan serial televisi drama; rekaman video yang
direkam sebelumnya; rekaman video yang direkam sebelumnya menampilkan musik; rekaman video yang menampilkan suatu
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program drama televisi; rekaman video yang telah direkam sebelumnya yang menampilkan sesi-sesi atletik dan kebugaran
(fitness); rel kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh yang dapat dibawa; rel listrik untuk pemasangan lampu spot; relay
elektromagnetik; relay koaksial; relay menempel; relay overload termal; relay perlindungan tegangan berlebih; relay untuk
stasiun radio dan televisi; relay, listrik; remot kontrol; remot kontrol untuk mengendalikan komputer, telepon mobil, perangkat
elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video
dan audio serta perekam, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; remote control
peralatan pemanas dan
instalasi untuk udara ruangan; repeater; repeater ethernet; repeater ethernet-over-VDSL; repeater frekuensi radio; repeater
multiport; repeater serat optik; repeater untuk peralatan radio dan televisi; repeater untuk stasiun radio dan televisi; resistensi,
listrik; resistor listrik untuk peralatan telekomunikasi; resonator; respirator untuk menyaring udara; respirator, selain untuk
respirasi buatan; retort; rheometer; rheostat; riflescopes teleskopik; rilis rana untuk kamera; robot humanoid dengan
kecerdasan buatan; robot humanoid dengan kecerdasan buatan untuk kegunaan pribadi atau hobi; robot humanoid
kecerdasan buatan; robot humanoid untuk digunakan dalam lingkungan industri, lingkungan konstruksi, kantor, rumah,
apartemen, toko, hotel, pameran dan taman hiburan untuk memandu, mengawasi, membawa dan memeriksa; robot
laboratorium; robot monitoring yang dapat bergerak otomatis untuk keperluan keamanan; robot pengajar; robot pengintai
keamanan; robot pengintai keamanan untuk kegunaan pribadi atau hobi; robot taktis; robot telepresence; roda pengukur;
rompi anti peluru; rompi jaring untuk keselamatan; rompi keselamatan reflektif; rompi keselamatan untuk ski air; rompi
pengapungan; rompi penusuk; rompi penyelamat untuk anjing; rompi taktis militer; rotary encoders; router ethernet; router
internet; router jaringan; router jaringan area luas [WAN]; router jaringan komputer; router jaringan komputer, alat pengendali,
sakelar dan alat poin akses nirkabel (WAP); router nirkabel; router untuk jaringan internet; router-router dengan kabel; ruang
dekompresi; ruang oksigen hiperbarik, bukan untuk tujuan medis; ruter; sabuk Keselamatan; sabuk berat untuk menyelam;
sabuk dukungan untuk pekerja; sabuk pemberat untuk scuba diving; sakarometer; sakelar AC dioda; sakelar daya; sakelar
elektromagnetik; sakelar elektronik; sakelar frekuensi tinggi; sakelar jaringan komputer; sakelar kelembaban; sakelar konversi
perangkat komunikasi; sakelar kunci pintu daya listrik untuk kendaraan bermotor; sakelar lampu; sakelar lampu listrik; sakelar
listrik dan elektronik; sakelar merkuri; sakelar optik; sakelar pemutus; sakelar pemutus engine; sakelar pemutus listrik,
sekering, atau pemutus sirkuit yang digunakan untuk mengontrol, melindungi, dan mengisolasi peralatan listrik; sakelar
penggantian untuk peralatan telekomunikasi; sakelar penonaktifan airbag untuk mobil; sakelar piezoelektrik; sakelar sel
[listrik]; sakelar sensitif gerak elektronik; sakelar sensor, pengontrol sensor, sensor gerakan, sensor jarak, sensor jarak jauh
dan sensor pengukur, aparatus telemetri, perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan database; sakelar starter;
sakelar suhu; sakelar transfer otomatis [ATS]; sakelar untuk level cairan; sakelar untuk papan ketik, video dan mouse; sakelar,
listrik; saklar diferensial; saklar elektronik semikonduktor; saklar elektronik untuk mengganti sinyal audio dan video; saklar
jaringan komputer, router, dan adaptor; saklar jendela daya listrik untuk kendaraan bermotor; saklar listrik; saklar waktu; saklar
waktu elektrik; saklar waktu, otomatis; salinometer; saluran [listrik]; saluran akustik; saluran listrik; salut lindung untuk kabel
listrik; sambungan listrik (timah ) yang terdiri dari panjang kawat atau bantalan logam yang dirancang untuk menghubungkan
dua lokasi secara listrik; sambungan untuk digunakan dengan kabel serat optik; sambungan untuk kabel listrik ; sampel
spesimen, selain untuk keperluan medis; sampul pelindung untuk agenda elektronik; sampul pelindung untuk kamera film;
sampul pelindung untuk kamera fotografi; sampul pelindung untuk palmtop; sampul pelindung untuk pembaca buku elektronik;
sampul pelindung untuk pemutar multimedia portabel; sampul pelindung untuk perangkat reproduksi audio; sampul pelindung
yang jelas diadaptasi untuk asisten digital pribadi [PDA]; sampul untuk telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet yang
dapat dilipat terbalik; sandaran tangan untuk digunakan dengan keyboard komputer; sandaran tangan untuk digunakan
dengan komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan periferal komputer; sandaran tangan untuk pengguna mouse
komputer; sarung untuk laptop; sarung flip (flip vovers) untuk telepon bergerak (mobile phones) yang memliki chip NFC;
sarung mikrofon; sarung pelindung (protective sleeves) untuk perangkat elektronik seluler; sarung pelindung untuk
smartphone; sarung ponsel terbuat dari kain atau bahan tekstil; sarung tangan asbes untuk perlindungan terhadap
kecelakaan; sarung tangan data; sarung tangan data elektronik; sarung tangan data untuk interaksi nirkabel dengan komputer
atau perangkat jarak jauh; sarung tangan data yang menggabungkan sensor gerak; sarung tangan data yang menggabungkan
sensor haptic; sarung tangan data yang menggabungkan sensor posisi; sarung tangan kabel; sarung tangan karet sekali pakai
untuk penggunaan laboratorium; sarung tangan las hanya untuk perlindungan; sarung tangan neoprene, masker; sarung
tangan pelindung; sarung tangan pelindung dari kecelakaan; sarung tangan plastik sekali pakai untuk penggunaan
laboratorium; sarung tangan realitas virtual elektronik; sarung tangan sekali pakai untuk penggunaan laboratorium; sarung
tangan tahan api; sarung tangan untuk memegang penampang panas (pelindung keselamatan); sarung tangan untuk
penyelam; sarung tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan; sarung tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan,
iradiasi dan kebakaran; sarung tangan untuk perlindungan terhadap sinar-X untuk keperluan industri; sarung telepon selular;
sarung telepon seluler; sarung/penutup untuk ponsel pintar (smart phones); sasis komputer; satelit; satelit bumi buatan; satelit
bumi untuk digunakan dalam navigasi geolokasi; satelit bumi untuk digunakan dalam pengamatan bumi; satelit bumi untuk
digunakan dalam pengawasan keamanan pesawat ruang angkasa nasional; satelit bumi untuk digunakan dalam
telekomunikasi; satelit navigasi; satelit tidak untuk keperluan medis; satelit untuk tujuan ilmiah; satu set telepon, peralatan
penghubung telepon, pesawat teleks, peralatan telegraf dan mesin faks peralatan penyiaran, termasuk penerima digital,
perekam digital, penerima siaran televisi, kamera televisi, pengirim siaran televisi, penerima dan pengirim siaran radio,
peralatan komunikasi radio dan peralatan radar, antena radio; scanner (pemindai); scanner [peralatan pemrosesan data];
scanner diagnostik yang ditangani untuk peralatan pengujian otomotif; scanner elektronik genggam; scanner genggam; screen
guard telepon seluler; screen saver; screen saver dan perangkat lunak kertas dinding yang dapat diunduh untuk telepon
genggam (mobile phones) dan ponsel pintar (smart phones); segitiga peringatan kerusakan kendaraan; segitiga pipeclay
untuk penggunaan laboratorium; seismograf; sekering; sekering audio mobil; sekering listrik; sekering untuk peralatan
telekomunikasi; sekoci; sekoci tiup; sekrup mikrometer untuk instrumen optik; sel bahan bakar; sel bahan bakar untuk
kendaraan; sel basah; sel dan baterai listrik; sel dan modul fotovoltaik; sel elektrolit; sel fotoelektrik; sel fotovoltaik; sel
galvanik; sel kering; sel penyimpanan bahan bakar sebagai bagian struktural kendaraan; sel referensi fotovoltaik dikalibrasi;
sel surya; sel surya dan panel pembangkit listrik; sel surya silikon kristal; sel-sel listrik; selang api; selang pemadam
kebakaran; seleksi saluran untuk televisi; selimut pemadam api; selimut ruang; selimut survival menjadi selimut termal untuk
mempertahankan panas tubuh; selimut survival menjadi selimut termal untuk mempertahankan panas tubuh terhadap
hipotermia; selimut termal darurat untuk menahan panas tubuh; selimut termal darurat untuk menahan panas tubuh, bukan
untuk keperluan medis; selimut untuk bertahan hidup; selubung identifikasi untuk kabel listrik; selubung pelindung untuk kabel
serat optik; selubung untuk kabel listrik; semi-konduktor; semi-konduktor elektronik; semiconductor; semikonduktor;
semikonduktor [sirkuit terpadu]; semikonduktor elektronik; semikonduktor oksida logam terdifusi lateral; semikonduktor sirkuit
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terpadu; sempoa; sendok ukur; senjata elektron; senjata radar untuk acara olahraga; sensor; sensor (aparatus untuk
mengukur), selain untuk penggunaan medis; sensor [alat pengukur], bukan untuk pengobatan; sensor [alat ukur], selain untuk
penggunaan medis; sensor aki; sensor akselerasi; sensor aktivitas yang dapat dipakai; sensor alarm; sensor biochip; sensor
cahaya; sensor digital inframerah termopile; sensor elektronik untuk memantau inventori; sensor elektronik untuk mengukur
radiasi matahari; sensor gas; sensor gelombang akustik permukaan; sensor gerak; sensor gerak untuk lampu keamanan;
sensor gerak untuk permainan komputer dan video; sensor getaran; sensor getaran untuk pemasangan di rumah kincir angin;
sensor inframerah; sensor inframerah termopile; sensor jarak; sensor kalibrasi industri; sensor kecepatan; sensor kelembaban;
sensor kelembaban untuk kendaraan; sensor layar sentuh; sensor level air; sensor listrik; sensor mikroba; sensor oksigen,
bukan untuk penggunaan medis; sensor optik; sensor optik, optoelektronik atau elektroakustik untuk mengambil sidik jari atau
telapak tangan, karakteristik bola mata, nadi atau suara, tampilan wajah atau badan atau karakteristik biometrik lainnya;
sensor optoelektronik untuk mengambil informasi pada kendaraan tak bergerak dan bergerak; sensor optoelektronik untuk
mengumpulkan kode batang, nomor dan tanggal informasi pada tiket permainan, lotre dan taruhan; sensor parkir untuk
kendaraan; sensor pelacak gerakan untuk teknologi augmented reality; sensor pelacak gerakan untuk teknologi realitas virtual;
sensor pelacakan surya otomatis; sensor pengukur posisi; sensor piezoelektrik; sensor polutan; sensor posisi; sensor sentuh
kapasitif yang diproyeksikan; sensor solar untuk kendaraan; sensor suhu; sensor suhu dalam mobil untuk kendaraan; sensor
suhu inframerah termopile; sensor suhu jarak jauh; sensor suhu pendingin; sensor tekanan; sensor tekanan pendingin untuk
kendaraan; sensor termal; sensor tingkat; sensor tingkat cair; sensor tingkat oli; sensor ultrasonik; sensor untuk kamera;
sensor untuk melacak proyektil dalam penerbangan; sensor untuk memantau gerakan fisik; sensor untuk memantau suhu
objek yang diukur; sensor untuk menentukan akselerasi; sensor untuk menentukan kecepatan; sensor untuk menentukan
posisi; sensor untuk menentukan suhu; sensor untuk mengukur tekanan udara, suhu dan kelembaban; sensor untuk
penggunaan ilmiah untuk dipakai oleh manusia untuk mengumpulkan data biometrik manusia; sensor untuk peralatan input
data waktu nyata; sensor untuk peralatan output data waktu nyata; sensor untuk perangkat yang diaktifkan dengan Internet of
Things [IoT]; sensor untuk pertanian; sensor waktu; senter [fotografi]; sentrifugal klinis; sentrifugal laboratorium; sentuh layar
elektronik sensitif; sentuh layar sensitif dan layar kontrol; sepatu boot untuk perlindungan terhadap api; sepatu bot dan sepatu
untuk perlindungan terhadap kecelakaan untuk digunakan saat bekerja; sepatu bot pelindung; sepatu bot pelindung untuk
perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu bot untuk perlindungan terhadap iradiasi; sepatu pelindung; sepatu
pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu pengaman untuk perlindungan terhadap kecelakaan
atau cedera; sepatu pintar; sepatu untuk perlindungan terhadap api; sepatu untuk perlindungan terhadap iradiasi; sepatu untuk
perlindungan terhadap kecelakaan; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan kebakaran; sepatu untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; sepatu yang terkoneksi dengan teknologi; serat optik; serat optik [filamen
penghantar cahaya]; serat optik nonlinear; serat optik periskop; serat optik untuk transmisi suara dan gambar; serat optik yang
mempertahankan polarisasi; seri-seri buku digital anak yang dapat diunduh; sertifikat hadiah elektronik yang dapat diunduh;
server; server awan; server cloud; server database komputer; server faksimili jaringan; server file; server iklan, yaitu, server
komputer untuk menyimpan iklan dan mengirimkan iklan ke situs web (websites); server internet; server intranet; server
jaringan; server jaringan komputer; server khusus; server komputer; server komunikasi [perangkat keras komputer]; server
media digital; server surat elektronik; server untuk jaringan area penyimpanan komputer (SAN); server video; server-server
untuk web hosting; set kuadrat [alat ukur]; set radiotelegraphy; set telepon radio; set transmisi [telekomunikasi]; set-top box
yang menggabungkan sistem pengenalan suara; sextants; shareware komputer; sigmat (alat ukur); siklotron; silikon karbida
dioda; silikon telepon seluler; simulator balap kendaraan; simulator mengemudi kendaraan untuk tujuan pelatihan; simulator
pelatihan; simulator pelatihan mengendarai kendaraan; simulator pelatihan olahraga; simulator pelatihan olahraga elektronik;
simulator pelatihan olahraga elektronik [perangkat pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat lunak komputer];
simulator pelatihan resusitasi; simulator penerbangan; simulator penerbangan untuk pesawat terbang; simulator untuk kemudi
dan kontrol kendaraan; sinematografi dan film televisi, yaitu film gambar bergerak di bidang hiburan olahraga; singkatan untuk
digunakan dengan mikroskop yang beroperasi; sinyal kabut, tidak mudah meledak; sinyal kereta api; sinyal, bercahaya atau
mekanis; sirene; sirene untuk kendaraan; sirkuit antarmuka untuk kamera video; sirkuit elektronik; sirkuit elektronik dan CDROM direkam dengan program kinerja otomatis untuk alat musik elektronik; sirkuit elektronik dan CD-ROM direkam dengan
program untuk permainan genggam dengan layar kristal cair; sirkuit elektronik dan media penyimpanan yang menyimpan
program permainan untuk mesin permainan video arcade; sirkuit elektronik tercetak; sirkuit elektronik, cakram magnetik,
cakram magnetik optik dan cakram optik dalam bentuk kartrid (cartridges) ROM dan media penyimpanan yang menyimpan
program permainan untuk peralatan permainan video konsumen; sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram magnetik optik,
cakram optik dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan komputer; sirkuit elektronik, cakram magnetik,
cakram magnetik optik, cakram optik dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan untuk telepon genggam
(mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal komunikasi informasi mobile; sirkuit integrasi; sirkuit
kontrol elektronik; sirkuit kontrol elektronik untuk alat musik elektronik; sirkuit kontrol elektronik untuk kipas listrik; sirkuit kontrol
elektronik untuk pemanas listrik; sirkuit logika; sirkuit mikro; sirkuit tercetak; sirkuit terintegrasi memori semikonduktor; sirkuit
terpadu; sirkuit terpadu elektronik; sirkuit terpadu skala besar; sirkulator dalam sifat komponen elektronik; sisipan untuk
masker pernapasan, selain untuk penggunaan bedah; sisipan untuk masker pernapasan, selain untuk penggunaan medis;
sistem IT terintegrasi yang terdiri dari komputer, penyimpanan komputer dan piranti keras jaringan dan piranti lunak untuk
menghimpun infrastruktur; sistem PC log-in; sistem alamat publik; sistem alarm; sistem alarm kebakaran; sistem alarm
kebocoran gas; sistem alarm lift; sistem alat medis yang terdiri dari sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer
yang berisi alur kerja pembedahan digital untuk bedah ortopedi; sistem alat medis, yaitu sistem perangkat lunak dan perangkat
keras komputer untuk digunakan dalam bedah ortopedi untuk mendokumentasikan informasi pasien atau peristiwa yang
berkaitan dengan bedah ortopedi dan untuk menyediakan solusi pelatihan untuk bedah ortopedi; sistem aplikasi platform
perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk industri pertambangan terdiri dari suatu server pusat jaringan, suatu
perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk modul router jaringan, node nirkabel, yaitu, modem kendaraan router
jaringan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk kendaraan, modul lampu pada
topi, yaitu, sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk penambang dan modul jaringan sensor, yaitu, modul router
jaringan yang menyampaikan informasi dari sensor yang ditempatkan di tambang ke server pusat jaringan; sistem audio mobil;
sistem cadangan berbasis drive keras yang dapat dipindahkan; sistem dan aparatus pembumian statis; sistem dan peralatan
untuk secara otomatis memberi tahu penyebaran kantung udara kendaraan; sistem dan suku cadang pengapian; sistem daya
dan penyedia daya yang dapat diprogram untuk mensimulasikan berbagai kondisi pengoperasian dari peralatan elektronik;
sistem deteksi gas; sistem deteksi kebakaran; sistem distribusi daya; sistem elektronik terintegrasi untuk menghindari bahaya
dan tabrakan untuk kendaraan; sistem elektronik, peralatan dan instrumen, yaitu peranti lunak engine perilaku, peranti lunak
engine penentuan posisi, sensor penentuan posisi, dan peranti lunak intelijen dinamis serta sensor untuk digunakan
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sehubungan dengan perangkat yang mendukung internet of things (IoT); sistem entri tanpa kunci; sistem hiburan rumah yang
terdiri dari pemutar musik digital, pengontrol musik digital, speaker, amplifier, dan pengontrol genggam nirkabel; sistem home
theatre; sistem identifikasi biometrik; sistem interpretasi simultan; sistem jaringan nirkabel inframerah; sistem keamanan dan
pengawasan di perumahan; sistem keamanan untuk elevator; sistem kendali akses untuk penyalur tunai otomatis; sistem
komputer; sistem komputer yang terdiri dari komputer dan perangkat lunak komputer untuk melindungi informasi atau
komunikasi sehubungan dengan pengecekan sidik jari atau telapak tangan, karakteristik bola mata, nadi atau suara, tampilan
wajah atau badan atau karakteristik biometrik lainnya; sistem komunikasi dua arah nirkabel; sistem konferensi video; sistem
kontrol akses biometrik; sistem kontrol akses elektronik untuk pintu yang saling mengunci; sistem kontrol elektronik untuk
mesin; sistem kontrol lalu lintas udara; sistem kunci pintu digital untuk mengenali sidik jari; sistem log-in komputer; sistem
lokasi kendaraan bermotor; sistem loudspeaker; sistem modular IT yang terdiri dari aparatus untuk mengolah data, modul
penyimpanan data, modul jaringan komputer, modul daya dan modul pendingin internal komputer ; sistem musik; sistem
navigasi berbantuan satelit; sistem navigasi otomobil; sistem navigasi satelit; sistem operasi komputer; sistem operasi robot
[ROS]; sistem operasi untuk robot; sistem panduan GPS; sistem pemadam api; sistem pemadam kebakaran dengan bahan
aerosol; sistem pemadam kebakaran dengan cairan foam/busa; sistem pemadam kebakaran dengan cairan foam/busa pada
dek kapal, dan dek landasan helikopter; sistem pemadam kebakaran dengan cairan kimia clean agent; sistem pemadam
kebakaran dengan cairan kimia wet chemical; sistem pemadam kebakaran dengan gas CO2; sistem pemadam kebakaran
dengan kabut air; sistem pemadam kebakaran dengan kabut air dengan mesin-mesin tertentu; sistem pemadam kebakaran
dengan pemancaran air secara manual; sistem pemadam kebakaran dengan pemancaran air secara otomatis; sistem
pemadam kebakaran dengan penyemprotan kabut air; sistem pemadam kebakaran dengan penyemprotan kabut air pada
mesin-mesin tertentu; sistem pemadam kebakaran eksternal dengan penyemprotan meriam air; sistem pemadam kebakaran
eksternal dengan penyemprotan meriam air dan cairan foam/busa; sistem pemantauan alarm; sistem pembangkit listrik
fotovoltaik surya dengan menggunakan pelacak surya; sistem pencitraan video; sistem pendeteksi asap; sistem pendeteksi
dan alarm umum kebakaran; sistem pendeteksi kebakaran dan alarm umum kebakaran; sistem penentuan posisi global
(perangkat GPS); sistem penentuan posisi global termasuk komputer; sistem pengawasan video; sistem pengeditan audio dan
video terdiri dari pemutar/perekam cakram audio/video; sistem pengenalan pola terdiri dari chip komputer, perangkat keras
komputer dan perangkat lunak; sistem pengenalan suara biometrik; sistem pengendali akses; sistem pengendali akses pintu;
sistem pengolahan data; sistem pengoperasian komputer, yaitu, piranti lunak komputer untuk pengoperasian piranti keras
komputer; sistem pengukuran laser; sistem pengunci kendaraan roda dua; sistem penguncian kendaraan; sistem
penyimpanan data yang terdiri dari piranti keras komputer, periferal komputer dan piranti lunak sistem pengoperasian; sistem
peringatan bersuara; sistem piranti keras dan piranti lunak untuk mengidentifikasi dan melacak hewan peliharaan dengan
menggunakan data yang terkait pada perangkat yang dipasangkan dengan hewan peliharaan; sistem produksi audio yang
terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyusun, merekam, membuat, mengubah, meningkatkan,
memproses, memperkuat, mencampur, memanipulasi, dan memainkan sinyal audio; sistem servo untuk flowmeters; sistem
speaker yang terdiri dari pengeras suara dan kabinet untuk digunakan dengan pengeras suara; sistem stereo; sistem stereo
hi-fi; sistem suara hi-fi; sistem suara kesetiaan tinggi; sistem video mobil; sistem visualisasi medis untuk digunakan dalam
bedah ortopedi yang terdiri dari perangkat keras komputer, monitor, periferal peralatan pengelolaan gambar dan pemrosesan
video serta perangkat lunak pengoperasian; sistem yang terdiri dari peralatan dan perangkat lunak komputer untuk memeriksa
dan mengidentifikasi data biometrik, yaitu, orang, sidik jari atau telapak tangan, karakterikstik bola mata, nadi atau suara,
tampilan wajah atau badan; sistim-sistim komputer, pesawat-pesawat komputer laptop, pesawat-pesawat komputer notebook;
skala arsitek; skala surat; skrup akustik; skrup serat optik; slide dan klise fotografi; slide mikroskop; slide mikroskop untuk
penggunaan laboratorium; slide-aturan; smartphone dalam bentuk arloji; smartphone modular; smartwatches menggabungkan
fungsi telekomunikasi; snorkeling; snorkeling menyelam; snorkeling scuba; softlens; software aplikasi utk mengakomodasi
segala kebutuhan chef (koki) dan lowongan kerja di bidang kuliner; software simulasi pelatihan virtual reality di bidang
pendidikan; software simulasi pelatihan virtual reality di bidang teknologi informasi; soket ekstensi dengan soket yang dapat
dipindahkan; soket listrik; solusi teknis terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, sensor dan penanda untuk deteksi
bahaya dini, deteksi jarak kedekatan dan menghindari tabrakan, keamanan pekerja, dan evakuasi dan penyelamatan di
operasi pertambangan; solusi teknis terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, sensor dan penanda untuk memonitor
produksi, pengeboran, dan pengangkutan, efektivitas dan pemanfaatan perlengkapan secara keseluruhan dan efisiensi
pengangkutan dalam operasi pertambangan; soundbars; sounders gema; spanduk yang dapat diunduh; speaker; speaker
audio nirkabel; speaker audio pintar yang dikendalikan dengan suara dengan kemampuan asisten pribadi virtual; speaker
getaran portabel; speaker nirkabel; speaker portabel; speaker untuk komputer; speaker untuk pemutar media portabel;
speakerphone; speedometer sepeda; speedometer untuk kendaraan; spektrofotometer; spektrofotometer untuk penggunaan
laboratorium; spektrograf astronomi; spektroskopi; spektroskopi untuk penggunaan laboratorium; spherometer; spidol
keamanan; spidometer; stabilisator tegangan; stand audio speaker; stand loudspeaker; starter untuk lampu listrik; stasiun
cuaca digital; stasiun cuaca nirkabel; stasiun docking laptop; stasiun docking untuk pemutar musik digital; stasiun docking
untuk ponsel; stasiun dok dan adaptor untuk mengisi daya perangkat seluler dan baterai, yang menghubungkan perangkat
telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat layar, komputer, mouse, dan keyboard; stasiun dok untuk pemutar MP3; stasiun
dok untuk smartphone; stasiun pengisian untuk kendaraan listrik; stasiun pengisian untuk pengisian kendaraan listrik; stasiun
pengisian untuk rokok elektronik; steker dan kontak-kontak lainnya [hubungan listrik]; stereo kendaraan; stereo mobil; stereo
pribadi; stereomikroskop; stereoskop; stills untuk percobaan laboratorium; stoples akumulator; stoples baterai; straightedges
[alat ukur]; strip daya; strip indikator suhu termosensitif; strip komik yang dapat diunduh; strip spike yang dapat digunakan dari
jarak jauh digunakan untuk menghentikan mobil dengan menusuk ban; stroboskop; studio flash strobo; stylus kapasitif untuk
perangkat layar sentuh; stylus komputer; suar bercahaya untuk tujuan keamanan atau peringatan; suar keselamatan
bercahaya; suar penyelamatan, non-eksplosif dan non-piroteknik; suar radio; suar, bercahaya; suara atau gambar yang dapat
didownload; subwoofer; subwoofer untuk kendaraan; sulfitometer; superkomputer; surat kabar elektronik yang dapat diunduh
dalam bidang hiburan; surround; susunan dan tambahan disk drive; switch ethernet; switch lift; switchboard otomatis;
switchboards; switchboards telekomunikasi; switchboards telepon; switchbox [listrik]; switchgear listrik; synthesizer frekuensi;
tabel pesawat [instrumen survei]; tablet digital; tablet grafis; tabung berbicara; tabung centrifuge untuk penggunaan
laboratorium; tabung elektron; tabung gelas untuk tujuan ilmiah; tabung hampa udara [radio]; tabung kapiler; tabung
kondensor untuk penggunaan laboratorium; tabung pelepasan, listrik, selain untuk penerangan; tabung penguatan; tabung
penyimpanan laboratorium; tabung photomultiplier; tabung reaksi; tabung reaksi untuk penggunaan laboratorium; tabung sinar
katoda; tabung sinar-X (bukan untuk keperluan medis); tabung snorkeling; tabung termionik; tabung vakum; tag [RFID]
identifikasi frekuensi radio; tag elektronik; tag elektronik untuk barang; tag elektronik untuk merekam, mentransmisikan,
memproses, menyimpan dan menukar data; tag pintar; tag pintar NFC; tag pintar elektronik; tag pintar identifikasi frekuensi
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radio (RFID); takometer; taksimeter; taksimeter elektronik; tali (straps) untuk ponsel pintar (smart phones); tali (straps) untuk
telepon genggam (mobile phones); tali (straps) untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; tali dagu untuk
helm bisbol; tali dagu untuk helm hoki; tali dagu untuk helm pelindung; tali dagu untuk helm pemukul baseball; tali dagu untuk
helm sepak bola Amerika; tali dagu untuk helm softball; tali dagu untuk helm untuk pengendara sepeda motor; tali kacamata;
tali kamera; tali pengaman pekerja sebagai alat perlindungan untuk menahan dan menangkap jika terjatuh; tali pengaman
untuk pendakian; tali pengaman, selain untuk tujuan kendaraan atau olahraga; tali pengikat kacamata; tali pengikat kacamata
hitam; tali ponsel; tali untuk kacamata hitam; tali untuk telepon seluler; tali untuk untuk kamera; tampilan dioda pemancar
cahaya organik; tampilan filter layar; tampilan layar; tampilan layar sentuh elektronik; tampilan layar untuk komputer, telepon
mobile, peralatan elektronik mobile, peralatan elektronik, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, dan alat pemutar dan
alat perekam audio dan video yang dapat dipakai/dikenakan; tampilan layar visual elektronik yang digunakan dengan
peralatan penghasil suara dan peredam suara; tampilan light emitting diode [LED]; tampilan liquid-crystal-matrix aktif; tampilan
numerik elektronik; tampilan plasma; tampilan radar; tampilan transparan yang menyajikan data untuk kendaraan; tampilan
untuk ponsel; tampilan untuk ponsel pintar; tanda keluar menyala; tanda neon; tanda-tanda LED elektronik; tanda-tanda
backlit; tanda-tanda digital; tanda-tanda elektronik; tanda-tanda iklan yang menyala; tanda-tanda informasi transit elektronik;
tanda-tanda jalan, mekanis; tanda-tanda listrik; tanda-tanda mekanik; tanda-tanda yang menyala; tanda-tanda, bercahaya;
tangga apung untuk menyelam; tangga darurat; tangki udara [untuk scuba diving]; tape recorder; tas dan ransel komputer; tas
dan sarung khusus yang disesuaikan untuk perangkat elektronik seluler; tas disesuaikan untuk komputer; tas disesuaikan
untuk komputer notebook; tas disesuaikan untuk komputer tablet; tas disesuaikan untuk laptop; tas helm; tas kacamata; tas
kantor (briefcases), ransel (backpacks) dan tas jinjing (carrying cases) untuk perangkat elektronik seluler; tas khusus
diadaptasi untuk kamera dan peralatan fotografi; tas komputer; tas yang dibawa untuk pemutar musik portabel; tas yang
didesain untuk komputer laptop; tegakan retort; tekan tombol untuk lonceng; telecopiers; telegraf [alat]; telemeter; telepon;
telepon IP; telepon digital; telepon genggam; telepon genggam dan telepon seluler; telepon internet; telepon konferensi;
telepon meja; telepon mobil; telepon modular; telepon pintar berbentuk robot; telepon pintar dalam bentuk jam tangan; telepon
portabel, asisten digital pribadi (PDA) dan komputer; telepon radio; telepon satelit; telepon selular; telepon seluler; telepon
seluler digital; telepon seluler memiliki kunci dan angka besar yang membantu pengguna mengalami gangguan penglihatan
atau ketangkasan; telepon tanpa kabel; telepon umum; telepon video; teleprinters; teleprompters; telerupters; teleskop;
teleskop khatulistiwa; teleskop puncak; teleskop transit meridian; televisi; televisi [LED] pemancar cahaya; televisi definisi
tinggi; televisi diode pemancar cahaya organik [OLED]; televisi liquid crystal display [LCD]; televisi mobil; televisi panel layar
plasma [PDP]; televisi plasma; televisi, televisi LCD; tempat (holders), ban lengan (armbands), klip (clips) dan tas jinjing
(carrying cases) khusus yang disesuaikan untuk perangkat elektronik seluler; tempat kacamata pelindung dari sinar matahari;
tempat kamera; tempat kamera perekam; tempat kerja (workstation) komputer mobile yang terdiri dari komputer notebook;
tempat khusus untuk meletakkan komputer; tempat khusus untuk menyimpan laptop dan notebook; tempat pengisian daya
nirkabel; tempat pengisian untuk perangkat elektronik; tempat speaker audio; tempat untuk benda-benda optik; tempat untuk
kacamata; tempat untuk kacamata, klip hidung dan untuk lensa kontak; tempat untuk kontak lensa; tempat untuk perangkat
penyimpanan data; tempat untuk piringan hitam; tempat untuk telepon; tempat untuk telepon genggam; tempat untuk telepon
selular; tempat, sarung atau kantong pengisi daya yang dapat dibawa-bawa untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk
memanaskan tembakau; tempat, sarung atau kantong pengisi daya yang dapat dibawa-bawa untuk rokok elektronik;
tempat/casing (cases) kulit untuk telepon bergerak (mobile) yang memiliki chip NFC; template yang dapat diunduh untuk
mendesain presentasi audiovisual; terminal [listrik]; terminal aman untuk transaksi elektronik; terminal baterai; terminal dan
sakelar listrik; terminal elektronik untuk keperluan pengamanan permainan, lotre dan aplikasi taruhan; terminal elektronik untuk
menghasilkan tiket lotre; terminal entri data keamanan yang memiliki perangkat keras dan perangkat lunak pemindaian jari
dan pengenalan wajah; terminal entri data keamanan yang memiliki perangkat keras dan perangkat lunak pengenalan wajah;
terminal kartu kredit; terminal kerja komputer yang terdiri dari komputer dan layar tampilan komputer; terminal komputer;
terminal komputer biometrik; terminal komputer untuk keperluan perbankan; terminal komunikasi portabel untuk digunakan
sehubungan dengan satelit; terminal komunikasi satelit terdiri dari pemancar dan penerima satelit tetap dan bergerak; terminal
layar sentuh interaktif; terminal panggilan radio; terminal pembayaran elektronik; terminal pembayaran elektronik biometrik;
terminal point-of-sale [POS]; terminal untuk memproses pembayaran kartu kredit secara elektronik; terminal untuk telepon
radio; terminator ethernet-over-VDSL; terminator listrik; termistor; termokopel; termometer daging; termometer daging digital;
termometer digital, bukan untuk keperluan medis; termometer elektronik; termometer inframerah, bukan untuk keperluan
medis; termometer kaca kuarsa; termometer permen; termometer rumah tangga; termometer untuk penggunaan laboratorium;
termometer, bukan untuk keperluan medis; termostat; termostat akuarium; termostat digital kontrol iklim; termostat untuk
kendaraan; termostat untuk mesin kendaraan; teropong; teropong opera; terpal keamanan; tetikus komputer; theodolites
presisi; thyristor; tiang-tiang radio; tiang-tiang untuk antena nirkabel; tiket yang dapat diunduh; timbangan Dapur; timbangan
[timbangan gantung]; timbangan bayi; timbangan berat badan; timbangan dengan penganalisa massa tubuh; timbangan
elektronik; timbangan elektronik digital portabel; timbangan elektronik untuk penggunaan dapur; timbangan gantung;
timbangan gantung untuk menimbang ikan; timbangan kamar mandi; timbangan kamar mandi digital; timbangan listrik;
timbangan pribadi; timbangan saku; timbangan surat untuk keperluan rumah tangga; timbangan surat untuk penggunaan
kantor; timbangan timbangan elektronik untuk penggunaan pribadi; timbangan timbangan portabel untuk menimbang ikan;
timbangan timbangan untuk keperluan medis; timbangan untuk digunakan dengan timbangan timbangan; timbangan yang
dapat berbicara; tindakan penjahit; tingkat merkuri; tingkat semangat; tingkat surveyor; tingkat tegak lurus; tingkatkan
pengukur; tinta untuk mesin cetak digital; tipis [pengiris silicon]; tirai cahaya; tiruan uji tabrak; titik akses jaringan area lokal
[LAN]; titik akses jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan pengguna komputer jaringan; token keamanan [perangkat
enkripsi]; tolok ukur; tombol sentuh dalam bentuk bantalan sentuh; tongkat keamanan genggam; tongkat komputer; tongkat
selfie [monopod genggam]; tongkat selfie digunakan sebagai aksesori smartphone; tongkat selfie disesuaikan untuk ponsel;
tongkat selfie untuk digunakan dengan kamera digital; tongkat selfie untuk digunakan dengan smartphone; tongkat selfie untuk
ponsel; tongkat swafoto untuk digunakan dengan telepon genggam; tongkat untuk swafoto; topeng berenang; topeng
pengelasan; topeng penyelam; topeng scuba; topeng selam kulit; topeng untuk menyelam; trackballs [peripheral komputer];
trafo distribusi; transceiver; transceiver ethernet; transceiver jarak jauh; transceiver multiport; transceiver optik; transceiver
radio; transceiver satelit; transceiver serat optik; transduser; transduser elektroakustik; transformator [listrik]; transformator
daya elektronik; transformator flyback; transformator listrik; transformator listrik untuk kereta mainan; transformator listrik untuk
peralatan telekomunikasi; transformator saat ini; transformator step-down; transformator step-up; transformator tegangan
listrik; transformator tegangan tinggi; transformator, penyearah, inverter, konverter putar, pengubah, alat untuk menyampaikan
(relay), kapasitor, kumparan dan resistor, semua menjadi listrik; transformer akustik; transformer pengelasan; transistor
[elektronik]; transistor efek medan galium nitrida untuk sistem penghindaran tabrakan taktis; transistor efek medan
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semikonduktor oksida logam; transistor mobilitas elektron tinggi; transit untuk survei; transmultiplexer; transparansi [fotografi];
transponder; triode; tripod untuk alat survei; tripod untuk kamera; tripod untuk teleskop; tudung lensa; tudung lensa untuk
kamera; tujuan [lensa] [optik]; tulang buatan untuk keperluan instruksi medis [alat pengajaran]; tumpukan sel bahan bakar;
tuner modulasi amplitudo; tuner penyiaran mobil; tuner radio; tuner sinyal radio; tuner stereo; tungku untuk eksperimen
laboratorium; tungku untuk penggunaan laboratorium; tutup kepala menjadi helm pelindung; tutup pelindung dan casing untuk
computer tablet dan perangkat mobile; tutup pelindung dan kasing untuk komputer tablet; tutup pelindung dan tempat untuk
alat penyimpanan data; tutup pelindung dan tempat untuk drive keras komputer dan telepon seluler; tutup pelindung jelas
diadaptasi untuk pemutar MP3; tutup pelindung jelas diadaptasi untuk telepon seluler; tutup pelindung untuk komputer tablet;
tutup pelindung untuk smartphone; tutup pelindung untuk telepon genggam; tutup pelindung yang diadaptasi untuk
smartphone; tweeter; ukuran; ukuran kopi; ukuran roh; ultracapacitors untuk penyimpanan energi; unit bailout udara
terkompresi untuk menyelam; unit catu daya komputer; unit catu daya listrik; unit catu daya listrik, selain generator listrik; unit
daya [baterai]; unit daya listrik; unit daya utama (listrik); unit display elektronik; unit distribusi daya listrik; unit distribusi tenaga
listrik; unit drum untuk printer; unit efek listrik dan elektronik untuk alat musik; unit enkripsi elektronik; unit flash strobo; unit
kepala multimedia; unit kontrol
untuk peralatan dan instalasi pendingin udara, khususnya fungsi kenyamanan untuk peralatan
dan instalasi pendingin udara; unit kontrol elektronik; unit kontrol radio; unit loudspeaker; unit memori semi-konduktor; unit
memori semikonduktor; unit mikrokontroler; unit pasokan listrik selain generator; unit pemantauan tegangan; unit pembersih
untuk printer ink jet; unit pemroses audio; unit pemroses grafis (GPUs); unit pemrosesan pusat (CPU); unit pemrosesan pusat
(untuk pemrosesan data); unit pengendali kipas radiator untuk mesin kendaraan; unit pengontrol polarisasi yang digunakan
untuk mengubah cahaya dari sumber cahaya terpolarisasi atau yang tidak terpolarisasi menjadi keadaan polarisasi yang
terdefinisi dengan baik, instrumen pengujian dan pengukuran elektronik, yaitu meter listrik, meter induktansi, meter
kapasitansi, meter resistansi, meter impedansi, meter pengujian, meter panjang gelombang, meter frekuensi dan penghitung
frekuensi; unit penyiaran radio dan televisi mobile; unit penyimpanan hard disk drive miniatur; unit pita magnetik untuk
komputer; unit pita magnetis untuk komputer; unit prosesor grafis [GPU]; unit tampilan video; unit tampilan visual; unsur foto;
urinometer; urinometer, bukan untuk keperluan medis; variometer; video dan media audio yang direkam sebelumnya; video
gambar bergerak yang direkam sebelumnya; video game dan game komputer; video game interaktif dan permainan komputer
multimedia yang dapat diunduh; video musik yang direkam sebelumnya; video tuner; video yang direkam sebelumnya;
videodisc; viewfinder untuk kamera; viewfinder, fotografi; viscosimeter; visor untuk perlindungan tukang las; voltmeter; voucher
hadiah, disandikan; wadah akumulator; wadah dan pembawa untuk cakra padat dan / atau tape; wadah disesuaikan untuk
membawa wafer semikonduktor; wadah disesuaikan untuk mengandung wafer semikonduktor; wadah kartu memori; wadah
penyimpanan disk, berbentuk; wadah untuk lensa kontak; wadah untuk slide mikroskop; wafer [irisan/lempengan silikon]; wafer
matahari; wafer semi-konduktor; wafer semikonduktor; wafer semikonduktor berlapis epitaxially; wafer silikon; wafer silikon
kristal tunggal; wafer silikon untuk sirkuit terpadu; wafer untuk sel surya; wafer untuk sirkuit terpadu; walkie-talkie; walkie-talkie
mainan dengan kemampuan komunikasi; walkie-talkies mainan [mampu mengirim dan menerima komunikasi]; wallpaper,
widget, ikon dan foto yang dapat diunduh; wattmeter; wavemeters; wirelless portable speaker; workstation komputer
[perangkat keras]; zinc anode===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071214
: 20/10/2021 16:00:36
:
: Randy

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Agung Utara 24 Blok A17 C No.5, RT.009/RW.009, Kel. Sunter Agung, Kec.
Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta
: Agustin S.H.
: GP Plaza Lantai 2 Jl. Gelora II No. 1 Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SIDOLARIS
: Jadi Laris

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, kuning
: 43
: ===Kedai kopi; Layanan kedai mie ayam pangsit; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Restoran;
layanan bar dan bistro; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan
Oriental lainnya; layanan restoran cepat saji; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin &
cafe; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/
restoran pesan antar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021071215
: 20/10/2021 16:05:10
:
: Barth Nicolas Claude M.M.

Alamat Pemohon

: Jl. Umalas I No. 6, Kerobokan, Bali, Indonesia., Kabupaten Badung, Bali, 80361

740

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dwi Anita Daruherdani S.H., LL.M.
: DARUHERDANI & Partners Wisma GKBI, Lantai 39 Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta Pusat 10210, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: WAXX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 35
: ===Jasa penjualan; Jasa toko; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris
pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko pakaian eceran; Penyediaan
informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan layanan
pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi
mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Toko yang menjual pakaian; jasa penjualan secara online; jasa-jasa penjualan
barang; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk pakaian; layanan ritel
online yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan toko ritel dan layanan toko ritel
online; pusat perbelanjaan; toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071220
: 20/10/2021 17:40:19
:
: Miftakhul Zannah

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Belahan Tengah Rt. 009 Rw. 004, Kel/Desa Belahantengah, Kecamatan Mojosari,
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 61382
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, abu-abu, putih
: 25
: ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Ampu (Tutup
Kepala); Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk kaos kaki; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Blus jumbo (pakaian);
Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang; Celana dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai
untuk traveling; Celana jeans; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk wanita; Celana korduroi; Celana panjang besar; Celana
panjang besar yang dilapisi lilin; Celana panjang denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan;
Celana panjang untuk jalan; Celana panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana
pendek selancar; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola
Amerika; Celana tahan dingin; Celana yang dilapisi lilin; Deta (Tutup Kepala); Girdle sebagai pakaian dasar; Ikat kaos kaki
elastis; Ikat kepala (pakaian); Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian; Kaos Promosi; Kaos anak-anak;
Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan
panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus kaki sepak bola Amerika; Kaus pakaian; Lis untuk
alas kaki; Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian); Meukeutop (Tutup Kepala); Pakaian Bawahan
[pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Pria
Jeans; Pakaian Tidur; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun,
piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian berkaitan dengan skateboard
(papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek,
kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian
bersepeda; Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin;
Pakaian dinas seragam; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian
kerja untuk perempuan; Pakaian longgar; Pakaian olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian training; Pakaian untuk
kegiatan aktif; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang),
rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor,
sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup
kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang,
bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt,
rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian,
yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh
digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai,
pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana
untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam
dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas,
jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa
lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana
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panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur;
Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan
panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby,
sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari
kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana
pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju
tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini,
tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian,
yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt,
pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik,
olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong,
kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama,
baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan,
kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat
pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet
suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi,
sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala
dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pelindung mata sebagai tutup kepala; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian);
Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Penahan
kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Pita atau karet penahan kaos kaki;
Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rok dalam [pakaian dalam]; Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang;
Sandal terasa gaya Jepang; Sepatu Dansa; Sepatu bot musim dingin; Sepatu cross training; Sileuweu (Celana); Sol karet; Sol
sepatu; Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Topi sebagai tutup kepala; Tudung kepala (Pakaian); Tunik jumbo (pakaian);
Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi listrik; alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki militer; alas kaki terbuat
dari kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan wanita; alas
kaki untuk snowboarding; alas kaki untuk wanita; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki/sepatu tahan air
dan sepatu bot hiking; artikel pakaian untuk manusia; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang]; atasan [pakaian]; atasan atletik
wanita dengan bra bawaan; bagian atas anyaman rotan untuk sandal gaya Jepang; bagian atas sepatu; baju kaos (t-shirt);
baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju rajut (pakaian); band bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian];
bandeaux [pakaian]; bando [pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barangbarang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bodices
[pakaian dalam]; bra; bra bersalin; bra menyusui; bra olahraga pelembab kelembaban; bra perekat; bra tanpa strap; bralettes;
bulu tiruan [pakaian]; celana; celana anak; celana angin; celana atletik; celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana
bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana
bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam
[pakaian]; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang digabungkan dengan
pakaian luar; celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana formal; celana golf; celana haji; celana hiking;
celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana kaki; celana
kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana
ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana militer; celana olahraga; celana
olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana palazzo;
celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang longgar;
celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa;
celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana panjang yang menyerap keringat;
celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek
atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana pendek bib;
celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana pendek empuk
untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat; celana
pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana pendek
rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tenis; celana pendek tinju; celana pendek
untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana
pendek untuk renang; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik; celana pof; celana popok bayi; celana pria;
celana renang; celana salju; celana santai; celana ski; celana snowboard; celana stretch; celana tahan air [celana]; celana
tahan cuaca; celana tanaman denim; celana tanggung; celana tempur; celana trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk
dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana
yoga; celemek [pakaian]; earbands [pakaian]; flat balet [sepatu flat]; foulards [artikel pakaian]; gaun [pakaian bisnis]; gussets
[bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets
untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; hanbok [pakaian tradisional Korea]; ikat
pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; jaket [pakaian bisnis]; jaket
[pakaian]; jaket dan celana tahan air; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, Tshirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jas [pakaian]; jas tiga potong [pakaian]; jeogori [pakaian
dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; juban [kaus untuk kimono]; jumpsuits [pakaian]; kamisol; kaos; kaos berkerah;
kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk
melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos lengan pendek; kaos oblong; kaos
oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika,
celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana
pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; karet [alas kaki]; kaus; kaus [baju ketat]; kaus

Halaman 594 dari 1251

[pakaian]; kaus bola voli; kaus kaki; kaus kaki anak-anak; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki non-slip;
kaus kaki olahraga; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki pria; kaus kaki sandal; kaus kaki sepak bola;
kaus kaki tanpa kaki; kaus kaki tenis; kaus kaki termal; kaus kaki untuk bayi; kaus kaki wanita; kaus kaki wol; kaus kaki yang
menyerap keringat; kaus lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kaus pengendara sepeda; kaus sepak bola;
kaus tanpa lengan; kaus tanpa lengan, pakaian; kebaya batik (pakaian); kemeja [pakaian bisnis]; kerah [pakaian]; kerudung
[pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; ketuk celana; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian
yayasan]; korset menjadi pakaian dalam; kostum rakyat [pakaian]; kostum renang dilengkapi dengan bra cup; legging [celana
panjang]; legging menjadi celana panjang; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu bot;
magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; mantel [pakaian];
melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; muffs [pakaian]; pakaian basah untuk selancar angin;
pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bermain; pakaian bermain onepiece; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam
anak-anak; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pelindung untuk olahraga
air; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam wanita; pakaian dalam yang
menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu
tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung
tangan; pakaian hamil; pakaian jadi; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kertas; pakaian
kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian
luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian malam; pakaian mengemudi;
pakaian militer; pakaian olahraga; pakaian pantai; pakaian pas untuk pria; pakaian pendakian; pakaian pengantin; pakaian
pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan
rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang dua
potong; pakaian renang thong; pakaian renang untuk wanita; pakaian ringan; pakaian santai; pakaian seluncur salju; pakaian
siap pakai; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air,
yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian
tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita;
pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi;
pakaian untuk berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk judo; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian
untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk
wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yaitu,
bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk
bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja ,
celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap
keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian
dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang mengandung zat
pelangsing; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup
kepala; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian
dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, Tshirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paramentos [pakaian];
pelindung kaki (celana); penghangat kaki (pakaian); penghangat lengan [pakaian]; pengikat kaus kaki; perangkat yang tidak
tergelincir untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot; rajutan [pakaian]; replika celana pendek sepak bola Amerika;
replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; rok [pakaian bisnis]; rok celana; sabuk kulit [pakaian];
sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sandal; sandal
bakiak; sandal balet [sepatu dansa]; sandal bayi; sandal dan sepatu pantai; sandal dansa; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki];
sandal kenyamanan khusus; sandal kulit; sandal kulit domba; sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal pakai; sandal pantai;
sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal pelindung kaki; sandal plastik; sandal selop; sandal untuk mandi; sandal untuk
pria; sandal untuk wanita; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu Latihan;
sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu
baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu bersepeda; sepatu bola voli; sepatu boot bayi; sepatu boot
karet; sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot kerja; sepatu bot kulit domba; sepatu bot memancing; sepatu
bot militer; sepatu bot rugby; sepatu bot tahan air untuk memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu
bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu
bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot wellington [wellies]; sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan sepatu
bayi; sepatu dansa; sepatu dansa ballroom; sepatu datar; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu
hak tinggi; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot
dan sepatu; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hujan; sepatu jogging; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu
kayu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu kerja; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu lari; sepatu lari bergigi;
sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria;
sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin wanita; sepatu platform; sepatu roda; sepatu salju; sepatu
sandal; sepatu santai; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu slip-on; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu
tinju; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota; sepatu untuk orang dewasa;
sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar
ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana
olahraga; sepatu untuk wanita; sepatu wanita; sepatu yoga; setelan celana untuk wanita; setelan kaos bertudung (hoodies);
setelan pakaian formal wanita; shift [pakaian]; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol
asbes untuk alas kaki; sol dalam; sol karet atau bahan plastik timbul; sol karet untuk jikatabi; sol sandal; sol sepatu untuk
diperbaiki; sol untuk alas kaki; sol untuk sandal gaya Jepang; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan
sepatu bot; stoking dan celana ketat tipis wanita; suspender kaus kaki; tali celana; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian];
tank top untuk olahraga; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard; tas
sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu sepak bola; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam;
terompah; topi kertas [pakaian]; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala]; trainer (alas kaki); tutup kepala anak-anak; tutup
kepala dari segala bentuk di kelas ini; tutup kepala kulit; tutup kepala termal; tutup kepala untuk pria; tutup kepala, yaitu, topi
(caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan; valenki [sepatu boot yang
terbuat dari bahan wol felt]; visor (tutup kepala); wimples (pakaian); zori [sandal gaya Jepang]===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071221
: 20/10/2021 18:35:16
:
: Amarullah Asis

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Swadaya Rt 003 Rw 028 Kelurahan Pengasinan, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17115
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Ar-Rayhan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam,Kuning dan Merah
: 30
: ===Madu zaitun; air madu; madu; madu Manuka; madu campuran; madu chancaca; madu herbal; madu mongso; madu
mustard; madu, madu sirup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071222
: 20/10/2021 18:45:08
:
: Atika Nindyaningtyas

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kaliurang Barat Rt 03/ Rw 17, Hargobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55582
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GISCY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu
: 3
: ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,
losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim
muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian,
minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent
bubuk .; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim pelindung sinar UV; Krim wajah
(kosmetik); Masker Wajah; Produk perawatan rambut; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup
mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk
krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sediaan kosmetik seperti semprotan
tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair,
bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara,
blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye
shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim
kecantikan; krim pembersih [kosmetik]; krim siang; krim wajah; lipstik; lotion kecantikan; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pelindung rambut; masker perawatan rambut; masker wajah; minyak wangi; produk perawatan untuk melindungi rambut;
sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan perawatan kulit
yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk
pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan rambut; toner kulit; toner
wajah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021071223
: 20/10/2021 18:59:01
:
: Imelda Surya Wijaya

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: VICTORIA RIVER PARK BLOK A7 NO.15, Kota Tangerang Selatan, Banten
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: NASIKAN

740

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Biru
: 43
: ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa
restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman,
makanan laut olahan; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate,
soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Tempat penyediaan makanan dan minuman; layanan bawa pulang
makanan dan minuman; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan kafe dan restoran; layanan
restoran cepat saji; melayani makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
menyediakan makanan dan minuman di restoran; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan
antar; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071224
: 20/10/2021 19:14:54
:
: DELVIN HUBERT

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: VILLA MELATI MAS BLOK U-11/9, RT 057/RW 008, JELUPANG, Kota Tangerang
Selatan, Banten, 15323
: Anindito S.Kom., MTI.,
: Pondok Pucung Indah I Jalan Dahlia A 98

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ADR SIGNATURES
: Signatures berarti Tandatangan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 1
: ===Bahan pelapis bersifat sebagai pelindung untuk permukaan mobil, vinil, kulit, plastik, karet dan permukaan yang dicat;
bahan kimia untuk pembersih dan pengkilat cat mobil; cairan kimia pembersih, mencegah dan menghentikan kebocoran
radiator; cairan kimia penghilang es untuk kaca depan mobil; cairan kimia untuk pembersih karburator; kimia pembersih mesin
otomotif; pembersih carbon untuk mobil; produk pembersih mesin berbahan dasar kimia; sediaan bahan pelapis yang terdiri
dari senyawa polimer untuk melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan kimia pembilas untuk radiator mobil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071225
: 20/10/2021 19:16:46
:
: Dr. Setiadjit, Dr. Jovini Prima Utami

540 Etiket

: Kembang Sari Blok C No. 87, Rt.002 Rw.004, Kel. Taman Baloi, Kec. Batam Kota ,
Kota Batam, Kepulauan Riau
: Cesar Resha, S.E., S.H., M.H.
: Graha Wira Lt. 2 Ruang 2.3, Jalan Pemuda Kav. B2 No. 1, Kel. Jati, Kec. Pulo
Gadung, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BLUEBLOOD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Dasar Hitam
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak
wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat
rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi,
sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Gel pelangsing (kosmetik); Kosmetik, yaitu sediaan untuk
menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krim bernutrisi; Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim pelembab;
Krim pembersih (kosmetik); Lip tint (pewarna bibir); Losion dan serum; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Minyak
sari buah merah untuk kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Pelembab (kosmetik); Pelembab [Moisturizer]
kosmetik; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Produk kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan,
larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan &
bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Semprotan pelembab wajah; Serum bibir; Serum kecantikan (kosmetik);
Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik);
balsem bibir tanpa obat; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik);
esens untuk kulit; gel kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; kertas untuk penggunaan kosmetik; kondisioner pembersih untuk
digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan;
kosmetik untuk bibir; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair,
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maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim pengencang [kosmetik]; krim ruam popok tanpa obat; krim tabir surya; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim
wajah [kosmetik]; lipstik; losion kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lulur kosmetik; make-up
[kosmetik]; masker wajah kosmetik; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; parfum, eau de Cologne dan
aftershaves; pengkilap bibir; pensil mata kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk pemutih (kosmetik);
sabun-sabun; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa obat;
sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari
permukaan kulit; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik;
sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak
sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; semprotan tubuh untuk
keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum rambut; shampo rambut; tisu bayi untuk
keperluan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tonik rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071226
: 20/10/2021 19:45:43
:
: RAHMAD

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PRAMUKA, RT. 001/RW. 001, KEL/DESA. AIR PUTIH, KEC. BENGKALIS,
Kabupaten Bengkalis, Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MIE SAGU BAROKAH TERBIT TERANG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Merah, Kuning, Hitam, Putih, Orange
: 30
: ===Mie Sagu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071227
: 20/10/2021 19:52:51
:
: Enrico Fermi

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kalimas III / 151, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50177
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PADMAMIE & Logo
: PADMA = teratai, PADMAMIE = suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah, Oranye, Kuning, Hijau
: 30
: ===Bihun Bebek; Bihun Goreng; Bihun instan; Bihun tepung kacang instan; Bumbu Mie Aceh; Bumbu Soto Mie; Bumbu instan
bubuk; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu pasta; Kulit lumpia; Kulit won ton (pangsit); Makanan beku terutama
terdiri dari mie; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang dibekukan; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang
didinginkan; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari mie; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri
dari pasta; Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie;
Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie Celor; Mie Gomak; Mie Jalak Sabang; Mie Keriting; Mie Koba; Mie Korea; Mie Lendir; Mie
Pantiaw; Mie Sagu; Mie Tarempa; Mie Terbang; Mie Titi; Mie Vietnam; Mie beras cina; Mie italia; Mie jepang; Mie kering
(rehydratable) seperti soba kering (organik), udon kering (organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie kering
untuk bayi termasuk udon kering untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi.; Mie segar; Mie shirataki;
Mie yang dibekukan hingga ke bagian dalam; Mie yang didinginkan; Mie yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang
dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Mie yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari
Singkong; Nasi, pasta dan mie; Pasta; Spageti yang belum dimasak; angel-hair (pasta); bihun; bihun [mie]; bihun beras [mie
Beras]; bihun coklat; bumbu pasta; chow mein mie; hidangan kering beku dengan bahan utama pasta; kulit pasta; kulit tortilla;
kwetiau; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan dengan bahan
dasar mie; makanan siap saji berbahan dasar mie; mie Cina; mie ayam; mie bebas gluten; mie beras; mie berbahan dasar
kelor; mie gandum; mie goreng; mie instan; mie instan Cina; mie kacang; mie kacang pati; mie kelor berwarna hijau; mie
kering; mie ramen; mie sayur; mie soba; mie soba instan; mie somen; mie telur; mie tepung; mie udon; mie udon instan; mie
yang mengandung kelor; mie yang terbuat dari tanaman kelor; mie, dimasak atau tidak dimasak; misoa; pasta bebas gluten;
pasta gandum; pasta kering; pasta sayur [saus]; pasta soba; pasta telur; penne (pasta); ramen [hidangan berbasis mie
Jepang]; saus pasta; sohun===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071228
: 20/10/2021 20:11:41
:
: PT. SALAM GOLD INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. H. JEMAN NO. 139 A RT. 003 RW. 007 KEL. PANGKALAN JATI KEC. CINERE,
Kota Depok, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YASALAM GOLD Generasi Emas Indonesia + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING EMAS, HITAM, PUTIH
: 14
: ===Barang-barang yang terbuat dari logam mulia atau yang dilapisi dengannya, yaitu cincin, gelang, kalung (perhiasan),
anting, bros (perhiasan), liontin (perhiasan); Jam tangan, arloji, perhiasan dan perhiasan imitasi; Logam mulia dan campuran
logam mulia; Perhiasan dan batu mulia; anting-anting emas; batang logam emas; campuran emas; emas; emas batangan;
emas campuran batangan; emas, tidak ditempa atau ditempa; gelang emas; jam tangan emas; jam tangan perhiasan; koin
emas; kotak untuk perhiasan; liontin (perhiasan); logam mulia; perhiasan; perhiasan batu akik; perhiasan benang emas;
perhiasan emas; perhiasan mutiara; perhiasan untuk tubuh; perhiasan;logam mulia;gantungan kunci dari logam mulia;kotak
perhiasan;anting-anting dari logam mulia;peniti dasi dari logam mulia;kancing lengan kemeja;piala peringatan dari logam; pin
[perhiasan]; tempat perhiasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071229
: 20/10/2021 20:17:09
:
: ANNISA TRISNASARI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KIARA RESIDENCE C8/3 RT. 004 RW. 006 KEL. CURUG KEC. KOTA BOGOR
BARAT, Kota Bogor, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, TOSKA, HITAM
: 3
: ===Bahan pengawet kulit (pengkilat); Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Kapas Pembersih; Kosmetik untuk spa;
Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersih pori-pori; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pembersih Wajah
[Cleanser]; Pembersih botol bayi; Pembersih untuk badan; Pemutih ketiak; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap
interior; Pengkilap serba guna (semir ban); Pewangi badan (kosmetik); Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan;
Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur
mikroorganisme tidak hidup; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan
pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan untuk
pengharum/pewangi udara; Sediaan-sediaan pembersih untuk keperluan industri, yaitu komposisi berbasis pelarut untuk
pembersihan dan dekontaminasi reaktor, kapal, tangki, menara vakum, alat penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan,
dan peralatan industri lainnya.; Semir sepatu; Semir sepatu bot; Serum untuk keperluan kosmetik; Tisu pembersih pradibasahi; amonia untuk keperluan pembersihan; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk
keperluan kosmetik; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih
diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; basma [pewarna kosmetik];
basma untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan
kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan
kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk
keperluan kosmetik; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; cairan pembersih; cairan
pembersih kaca depan; cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa
kamera; colognes, parfum dan kosmetik; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk
keperluan kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab
[kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel, powder, pembersih tangan dan
pencuci tangan; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih
kebersihan feminin; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan
kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik
dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik penyegar kulit;
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik, yaitu alas

740
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bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata
(Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim
anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan
dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pengkondisi kulit
untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik;
krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; larutan pembersih bioteknologi untuk
memecah bahan organik dan menghilangkan noda; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion
pembersih non-obat; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan
untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk
keperluan kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pembersih mineral; masker
pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak
tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk sediaan pembersihan; mousses
[kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; palet
pengkilap bibir; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab wajah kosmetik;
pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih berbasis kimia
bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di industri dan rumah tangga (selain untuk digunakan dalam proses
manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi bahan organik dan hidrokarbon; pembersih karpet dengan pewangi;
pembersih kulit; pembersih oven; pembersih pakaian selam; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih
tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim,
tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan,
pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif;
pengkilap bibir; pengkilap rambut; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal
beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pijat lilin untuk
keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab
[kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk perawatan bibir
(kosmetik); racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun; sabunsabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kulit pelembab [kosmetik];
sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan
kosmetik; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan
kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan
kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan
pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan
pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan
serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk
digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan;
sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan
untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan
untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan
untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan,
pemolesan dan penggosok; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal;
sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewangi udara
untuk mobil; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan
perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut;
sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; self-tanning lotion
[kosmetik]; semir boot; semir dan lilin sepatu; semir furnitur; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan
krim; semir untuk furnitur dan lantai; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; sepatu hitam [semir sepatu]; serum kulit
(kosmetik); susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; tablet pembersih
gigi tiruan tanpa obat; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi
tinggi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu (wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau
bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk
keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu yang diresapi
dengan pembersih kulit; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wol baja diresapi untuk
pembersihan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071230
: 20/10/2021 20:18:59
:
: ERZA MAYA SARI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TERATAI GG. TERATAI I RT. 007 RW. 000 KEL. DUMAI KOTA KEC. DUMAI
KOTA, Kota Dumai, Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: QIEMS BEAUTY + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, KUNING, HITAM
: 3
: ===Bahan pengawet kulit (pengkilat); Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Kapas Pembersih; Kosmetik untuk spa;
Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersih pori-pori; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pembersih Wajah
[Cleanser]; Pembersih botol bayi; Pembersih untuk badan; Pemutih ketiak; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap
interior; Pengkilap serba guna (semir ban); Pewangi badan (kosmetik); Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan;
Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur
mikroorganisme tidak hidup; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan
pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan untuk
pengharum/pewangi udara; Sediaan-sediaan pembersih untuk keperluan industri, yaitu komposisi berbasis pelarut untuk
pembersihan dan dekontaminasi reaktor, kapal, tangki, menara vakum, alat penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan,
dan peralatan industri lainnya.; Semir sepatu; Semir sepatu bot; Serum untuk keperluan kosmetik; Tisu pembersih pradibasahi; amonia untuk keperluan pembersihan; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk
keperluan kosmetik; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih
diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; basma [pewarna kosmetik];
basma untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan
kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan
kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk
keperluan kosmetik; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; cairan pembersih; cairan
pembersih kaca depan; cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa
kamera; colognes, parfum dan kosmetik; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk
keperluan kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab
[kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel, powder, pembersih tangan dan
pencuci tangan; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih
kebersihan feminin; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan
kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik
dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik penyegar kulit;
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik, yaitu alas
bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata
(Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim
anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan
dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pengkondisi kulit
untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik;
krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; larutan pembersih bioteknologi untuk
memecah bahan organik dan menghilangkan noda; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion
pembersih non-obat; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan
untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk
keperluan kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pembersih mineral; masker
pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak
tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk sediaan pembersihan; mousses
[kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; palet
pengkilap bibir; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab wajah kosmetik;
pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih berbasis kimia
bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di industri dan rumah tangga (selain untuk digunakan dalam proses
manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi bahan organik dan hidrokarbon; pembersih karpet dengan pewangi;
pembersih kulit; pembersih oven; pembersih pakaian selam; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih
tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim,
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tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan,
pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif;
pengkilap bibir; pengkilap rambut; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal
beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pijat lilin untuk
keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab
[kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk perawatan bibir
(kosmetik); racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun; sabunsabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kulit pelembab [kosmetik];
sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan
kosmetik; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan
kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan
kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan
pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan
pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan
serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk
digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan;
sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan
untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan
untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan
untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan,
pemolesan dan penggosok; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal;
sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewangi udara
untuk mobil; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan
perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut;
sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; self-tanning lotion
[kosmetik]; semir boot; semir dan lilin sepatu; semir furnitur; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan
krim; semir untuk furnitur dan lantai; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; sepatu hitam [semir sepatu]; serum kulit
(kosmetik); susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; tablet pembersih
gigi tiruan tanpa obat; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi
tinggi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu (wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau
bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk
keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu yang diresapi
dengan pembersih kulit; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wol baja diresapi untuk
pembersihan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071231
: 20/10/2021 20:50:48
:
: Sutino

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp LIPI Bojong Baru RT 04 RW 02 Bojong Baru Kel. Pasir Kuda , Kota Bogor,
Jawa Barat, 16119
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ganas
: Sebuah Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, dan Hitam
: 3
:
===Aftershave; Air beling; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Amplas
besi; Amplas cat duco; Amplas kayu; Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Aromatik diffuser; Baby soaps; Bahan
kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau
kosmetik.; Bahan pengawet kulit (pengkilat); Bahan riasan; Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Bahan-bahan perawatan
pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak,
penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk
perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir,
semprotan, mousse, gel; Balsam bayi (lilin lebah) tidak mengandung obat; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur;
Balsem kecantikan; Balsem mata; Bantal mata mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang

740

Halaman 602 dari 1251

kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Batang kondisioner;
Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa
kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Belau cucian; Bibit parfum; Bintang terima 3; Bubuk
sampo; Bubuk toilet; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Bumbu Mayat;
Bunga Rampe; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pembersih; Busa pencuci wajah; Busa rambut; Cairan Esensi; Cairan atau zat
untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar; Cairan atau zat pembersih
saluran bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar diesel; Cairan atau zat pembersih sisa
pembakaran pada ruang pelumasan mesin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih
sistem bahan bakar diesel; Cairan atau zat untuk membersihkan komponen-komponen rem kendaraan; Cairan atau zat untuk
membersihkan tar jalan, getah pohon, dan serangga membandel pada permukaan kendaraan; Cairan bernutrisi untuk bulu
mata; Cairan harum untuk tubuh; Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan
pembersih karat; Cairan pembersih kotoran (lumpur) yang melekat; Cairan pembersih kotoran yang mengandung kalsium;
Cairan pembersih transmisi otomatis; Cairan pembersih untuk pendingin mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara
disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak mengandung obat; Cairan untuk menyetrika; Cairan
untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Coating kaca
mobil; Cologne bayi; Deodorant stick; Deterjen bayi; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair
konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk sediaan pembersih untuk
meningkatkan kualitas laundry; Deterjen untuk keperluan binatu; Dispenser pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut;
Dupa dalam kemasan; Dupa yang disemprotkan; Eksfoliator; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens
and minyak yang mudah menguap; Esens rambut; Esensi untuk keperluan kosmetik; Eyeliner; Fondation yang lembut; Garis
Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel
pelangsing (kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah
bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi berendam dan
shower bukan untuk keperluan medis; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Gincu; Highlighter; Highlighter
badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit
(kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Hyaluronic serum; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non
listrik; Isi ulang untuk dispenser pengharum ruangan listrik; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat nonmedis; Kain Penggosok; Kain amplas dari pasir; Kain penyeka [perlengkapan mandi]; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi
sediaan kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.;
Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Kolonye; Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir;
Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum
wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan
alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia;
Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak
padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garisgaris kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit
manusia; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat;
Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim dan minyak untuk
berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim
kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim mata; Krim
matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab; Krim
pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan
dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk
mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim
untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk
digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu
dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Kuku
buatan; Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Lak rambut; Larutan pembersih muka; Lembaran kertas yang diresapi
dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan
pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Lembaran, bantalan, ban, cakram dan roda
abrasif; Lilin leleh; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); Lipensetip; Lipstik berbentuk pasta;
Lipstik cair; Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi
untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus make-up; Losion
pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu
untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik;
Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek
(kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat
anti penuaan; Make up remover gel; Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Malam pembuat sepatu; Malam tukang
sepatu; Malam untuk kulit; Malam untuk sepatu; Maskara; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk
tangan; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan
[tangan]; Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh
sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker
wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Media abrasif untuk
keperluan dapur (pembersihan); Minyak bayi; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik;
Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk mandi, garam untuk
mandi; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan
losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Mousse
(busa) untuk bercukur; Nyongyong; Obat kumur; Obat kumur oral; Obat kumur tidak mengandung obat; Odol; Paket masker
untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette;
Pasta cuci tangan (non-medis); Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik);
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Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik;
Pelembab dari susu; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pelembut kain; Pelembut kain
konsentrat; Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut pakaian;
Pelet (Minyak); Pelicin pakaian; Pembasmi jamur yang pada kaca mobil; Pembersih; Pembersih Badan; Pembersih Wajah
[Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih blok mesin mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih kaca; Pembersih karpet;
Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-inone; Pembersih mobil; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih untuk mandi bayi;
Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pembilas kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk;
Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Pencuci tangan;
Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pengawet kulit (poles); Pengharum interior
mobil; Pengharum ruangan; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior;
Pengkilap serba guna (semir ban); Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penguat warna pada kain; Penjernih; Pensil
highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Penyegar nafas
tidak mengandung obat; Penyegar ruangan; Penyegar udara ruangan; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan
membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan
sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut;
Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata;
Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis dalam pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai
anti slip; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan
pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan
cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk
perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit
dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi,
yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk
perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih
kulit dan badan; Produk perawatan rambut; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil
mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan
atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang
sudah diberikan wewangian; Pupur; Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan
buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti
keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun
jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi
untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau
badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun
{bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower,
minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir;
Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi
Ruangan; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan
noda; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit;
Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kimia untuk mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah
tangga (cucian); Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan
tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair,
bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan;
Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku;
Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk
mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan
untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi
tidak mengandung obat; Sediaan mandi; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil menggunakan tangan; Sediaan minyak panas
(kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan pembersih kamar mandi;
Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan pembersih untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid);
Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pembersihan untuk penggunaan kamar mandi; Sediaan
pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif;
Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu;
Sediaan pengelupas cat dan sticker; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat dan pernis; Sediaan pengeringan rambut;
Sediaan penghapus perekat; Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry; Sediaan penghilang warna untuk keperluan
binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion,
gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu,
balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan
untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo,
kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan peredam cucian; Sediaan
perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan perlindungan dari sinar matahari; Sediaan pewangi untuk
udara; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan sebelum bercukur; Sediaan sediaan untuk
membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan sediaan untuk membuang lemak; Sediaan setelah bercukur; Sediaan tabir surya;
Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan tata rias wajah; Sediaan toilet tidak
mengandung obat; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk keperluan pembersihan; Sediaan untuk mandi dan mandi;
Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk melembutkan rambut; Sediaan untuk membersihkan (tidak mengandung obat);
Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan saluran pipa; Sediaan untuk
memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk
mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk menghilangkan kerak air untuk kebutuhan
rumah tangga; Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok kendaraan; Sediaan untuk
pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan antibakteri untuk
membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan pembersih untuk keperluan industri, yaitu komposisi berbasis pelarut untuk
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pembersihan dan dekontaminasi reaktor, kapal, tangki, menara vakum, alat penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan,
dan peralatan industri lainnya.; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Sediaan-sediaan perawatan kulit
non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar
kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Sediaan-sediaan pewarna bibir;
Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); Semir sepatu; Semir sepatu bot;
Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Semprotan pembersih karpet; Semprotan untuk
keperluan pribadi yang tidak mengandung obat; Senyawa wewangian; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata
(kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum
jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik);
Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Shampo berbentuk batangan; Sipat; Sipat
(Kosmetik); Siwak; Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Standar pelembut
kain; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik);
Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu basah bayi; Tisu deodoran; Tisu diresapi
sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi
dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Udara yang dimampatkan
dalam kaleng untuk tujuan pembersihan dan penghapusan; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Warna alis; Wax polishing
(malam pemoles); Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit;
Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan
kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; Zat untuk menurunkan
kelembaban untuk penggunaan rumah tangga; abrasive fleksibel; abrasive industri; abu vulkanik untuk dibersihkan; aditif
cucian; agen pembilas pencuci piring; agen pembilas untuk cucian; agen pencuci untuk tekstil; air bunga jeruk [sulingan
herbal]; air lavender; air linen beraroma; air mawar [sulingan herbal]; air parfum; air toilet biasa; air toilet yang mengandung
minyak ular; air wangi; alis palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen];
amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas; amplas untuk mengasah pensil gambar; amril; anti keringat; anti keringat
(pembersih badan); antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi;
apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; aplikator semir sepatu yang mengandung semir sepatu; aroma diffuser
buluh udara; aromatik [minyak esensial]; aromatik untuk keperluan rumah tangga; astrigen untuk wajah tidak mengandung
obat; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan kimia pencerah warna untuk
keperluan rumah tangga [binatu]; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan
pembersih untuk membersihkan permukaan; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan pewarna rambut; bahan-bahan
untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bahan-bahan
untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; baju-baju bayi yang diresapi; bakhoor; balm cukur;
balm dan krim setelah bercukur; balm rambut non-obat; balsam non-medis untuk rambut; balsam rambut; balsem bibir tanpa
obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan
bibir; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan medis; band abrasif; bantalan diresapi dengan sediaan melepas
make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan pembersih
diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pradibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basis make-up dalam
bentuk pasta; basis untuk make-up; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang dupa; batang kapas
untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat; batu apung; batu apung buatan; batu apung untuk digunakan
pada tubuh; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik beraroma; batu pemulih kaki; batu
penghalus; batu tawas [astringen]; batu tripoli untuk dipoles; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak
dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak
krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk
penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah;
bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; benzine penghilang noda; berkumur, bukan untuk tujuan
medis; bilas warna untuk rambut; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; blau cuci; body
butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer
lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk
keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk
gosok; bubuk kaki tanpa obat; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi tanpa obat; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pacar; bubuk
padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi; bubuk pemoles; bubuk pencuci rambut; bubuk pewangi anti bau badan;
bubuk sabun; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah,
kosmetik dan mandi; bulu mata palsu; busa cukur; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa mandi; busa pembersih;
busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk digunakan di mandi pancuran (shower); busa untuk mandi
berendam dan pancuran; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cairan gerusan;
cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil; cairan pembersih kering; cairan
pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan pencuci; cairan penghapus kutek; cairan
penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik [e-liquid]
terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik
terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan
untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cairan untuk pembersih injector; cat badan
lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat krom; cat kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel;
cat sediaan pengupasan; cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cat wajah; cat, pernis dan pernis menghapus komposisi; celak
mata; cemerlang; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; cologne setelah bercukur; colognes, parfum dan kosmetik; compacts
/ kompak yang mengandung make-up; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah; cosmeceuticals
untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk penggunaan pribadi; cream bath
campuran bunga kering dengan rempah-rempah; cuci buah dan sayuran; cuci masker; dandan; dandanan teater; darah teater;
dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar
perona mata agar warna lebih keluar (Eye primer); dasar untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku; degreas, selain
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untuk digunakan dalam proses pembuatan; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran rollon; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk
hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran
untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran,
anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk
penggunaan pribadi; detergen untuk menghilangkan jamur; deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen cucian; deterjen
mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen
pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen piring; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen rumah tangga yang mengandung
bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk mobil; deterjen
untuk penggunaan rumah tangga; deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk keperluan rumah tangga]; deterjen, selain
untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; deterjen, tissue basah; diamantine [abrasif]; dupa; eau de
parfum; eau de toilette; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak aromatik; ekstrak bunga
[parfum]; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan
kosmetik; emolien rambut; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh; emulsi tubuh
untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik;
emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; enamel kuku; esens kayu putih [minyak esensial]; esens pemutih; esens
perawatan kulit non-medis; esens tubuh; esens untuk kulit; esens wajah; esensi badian; esensi halus; esensi halus/esens
yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; esensi yang dapat
dimakan untuk bahan makanan [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [zat eterik]; face tonics
klarifikasi penyeimbang minyak; fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; fumigasi dupa untuk kamar
wewangian; garam mandi; garam mandi beraroma; garam mandi kosmetik; garam mandi tanpa obat; garam mandi untuk
keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; garam pemutih; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk
keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel kosmetik; gel kuku; gel kulit untuk
mempercepat, meningkatkan atau memperpanjang tan; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan
mandi; gel mandi dan mandi, bukan untuk tujuan medis; gel mandi tidak mengandung obat; gel mandi, krim dan minyak; gel
mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel pasta gigi; gel patung; gel pelembab
[kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pelindung rambut; gel pemanas non-medis; gel pemutihan gigi; gel penata alis;
gel penata rambut; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel
rambut; gel rambut dan mousse rambut; gel setelah bercukur; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik;
gel tahan usia; gel tanpa obat; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk dipakai
setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk mandi pancuran
(shower); gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak
mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder, pembersih tangan dan
pencuci tangan; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit;
gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; geraniol; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glasir cucian; glasir
pati untuk keperluan binatu; glasir rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter kuku; glitter tubuh; glitter untuk
keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; greasepaint; gulungan abrasif; handuk basah yang sudah dibasahi
diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan;
handuk pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk
digunakan dengan sediaan kosmetik; heliotropin; hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut; hidrogen
peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; ionone [wewangian]; isi ulang aroma untuk dispenser aroma
ruangan listrik; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan non-listrik; isi ulang aroma untuk reed diffusers; jel dan krem
untuk mandi shower; jel dan krim untuk mandi shower; kain abrasif; kain ampelas; kain amplas; kain atau tisu diresapi dengan
pembersih kulit; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk
membersihkan kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih
kulit; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain diresapi dengan sediaan pemolesan untuk dibersihkan; kain diresapi
untuk debu; kain diresapi untuk pemolesan; kain kaca [kain abrasif]; kain make-up dari kapas; kain pembersih, debu atau
pemolesan diresapi; kain yang diresapi sediaan pembersih; kamar mandi tanpa obat; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup,
kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan;
kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur pembersih;
kapur sirih; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; karbida logam [abrasive]; kaset untuk membubuhkan
wig; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kaus kaki
yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi; kemenyan; kepingan baja untuk
digunakan sebagai bahan abrasif pada sandblasting; kertas abrasif; kertas ampelas; kertas amplas; kertas amplas untuk
mengasah pensil gambar; kertas polishing; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik;
kerucut dupa dan dupa; kerucut pinus beraroma; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi,
maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang terdiri
dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata;
kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit
wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu,
semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo,
pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun
mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet;
komposisi abrasif yang digunakan dalam pembuatan cat logam; komposisi pelepas cat; komposisi pelepas pernis; kompres
mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kain; kondisioner kuku; kondisioner kulit; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner
rambut, losion rambut, pewarna rambut; kondisioner sampo; korundum [abrasif]; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain
anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku,
rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan
matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan
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kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak
mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu
mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit;
kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi
bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan
pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik
yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu
permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer,
pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow),
pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu,
losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim; krim after-shave (non-obat); krim after-sun
untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk
keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak
mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan
kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh;
krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar
matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim
exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara;
krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah
dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan
lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk
keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit
untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim
mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim
matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk
menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik;
krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus
rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih nonobat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur;
krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim pengkondisi; krim pengkondisi
kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan
rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat;
krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok
tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim
tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan,
krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim
tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim
tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk
keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim
untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk
mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim
untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi;
krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak dan susu untuk tubuh,
sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik;
kristal mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi, bukan untuk keperluan medis; kuku buatan akrilik; kuku
buatan bubuk; kuku buatan dari logam mulia; kuku jari kaki palsu; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci;
kunko [fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; kutek kuku; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; larutan pembersih
bioteknologi untuk memecah bahan organik dan menghilangkan noda; larutan pembersih untuk peralatan sterilisasi ultrasonik
gigi; lem ikatan potongan rambut; lem untuk menguatkan kuku; lembar abrasif; lembar pengering antistatik; lembaran binatu
untuk penghilang noda warna; lilin bahan kulit; lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin carnauba
polishing untuk penggunaan mobil; lilin kumis; lilin lantai; lilin mobil; lilin obat menghilangkan rambut; lilin pembuat sepatu; lilin
pemoles; lilin penata rambut; lilin penjahit; lilin penjahit dan tukang sepatu; lilin pijat, selain untuk keperluan medis; lilin tanpa
selip untuk lantai; lilin tukang sepatu; lilin untuk keperluan kecantikan; lilin untuk lantai parket; linen untuk penggunaan
kosmetik; lipstik; losion; losion untuk kulit; losion bayi; losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk
digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan
untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi
non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah
bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk
perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh;
losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab,
minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion
aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh
beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi
kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim
dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi
untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk
keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion
obat menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion
pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk

Halaman 607 dari 1251

wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion
penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah
matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir
surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion
tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion
tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk
mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion
wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion
wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up
dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up
menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi
busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik;
maskara; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker
kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk
membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab
kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk
kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit
[kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker mata
gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral;
masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker
penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian
mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat
yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker
wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik;
membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan dan mencuci preparat dan bahan;
membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan kapur; membersihkan pelarut, selain untuk digunakan
dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun tanaman;
membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat
minyak dan lotion; memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci soda, untuk membersihkan; menggiling foil; menghapus
kerutan sediaan perawatan kulit; menghidrasi; mengklarifikasi tonik wajah; mint untuk wewangian; minyak Kolonyo; minyak
after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi;
minyak atsiri citron; minyak bergamot; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa
canina untuk penggunaan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak
esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan
binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk
beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk digunakan sebagai penyedap
makanan; minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan umum; minyak esensial untuk keperluan industri;
minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan
pribadi; minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak esensial
untuk penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak gaultheria; minyak jenggot; minyak
kasturi [wewangian]; minyak kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak
kutikula; minyak lavender; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik;
minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi
tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak
mawar untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak memperbaiki rambut; minyak non-obat; minyak parfum; minyak
parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari
[kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak
penyamakan matahari; minyak peppermint [wewangian]; minyak perlindungan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh;
minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak pohon teh; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang
aring; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak
terpentin untuk degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan
toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak
wajah; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak, losion dan susu semua
untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan kulit;
minyak-minyak sari kosmetika; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse dan gel penataan rambut; mousse perawatan kulit;
mousse perlindungan rambut; mousse rambut; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; musk alami;
musk sintetis; mutiara mandi; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; obat
kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur
tanpa obat untuk hewan peliharaan; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; oil baths untuk perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket
kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit;
paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan
kosmetik; paket wajah; palet pengkilap bibir; palet perona mata; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk
bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk
keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasir abrasif; pasir untuk sandblasting; pasta abrasif; pasta gigi;
pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat
kumur; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal
silau; pasta pemutih gigi; pasta styling untuk rambut; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta untuk tangkai pisau cukur;
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pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pati cucian; pati untuk keperluan binatu; pelarut pembersih,
selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan
pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai
kosmetik; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan,
tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan
krem untuk badan dan kulit; pelembut kain; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pelicin dan pengharum pakaian yang
akan di setrika; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari
untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak
mengandung obat; pelunak kutikula; pembentuk garis bibir; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki
sampah menggunakan pewangi; pembersih berbasis kimia bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di
industri dan rumah tangga (selain untuk digunakan dalam proses manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi
bahan organik dan hidrokarbon; pembersih berbentuk krim; pembersih busa untuk penggunaan pribadi; pembersih daerah
kewanitaan tidak mengandung obat; pembersih dinding ban; pembersih jendela; pembersih jok; pembersih kamar mandi;
pembersih karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kipas angin; pembersih kulit;
pembersih oven; pembersih pakaian selam; pembersih rem; pembersih rumah tangga; pembersih saluran alkali dalam bentuk
padat; pembersih saluran enzimatik; pembersih saluran kaustik; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk bubuk;
pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk cairan; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk gel;
pembersih semprot; pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga;
pembersih semprot untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih sepatu (sediaan); pembersih tangan; pembersih tata
rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim,
tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih vinil dan kulit serta lapisan pelindung; pembersih wajah; pembersih
wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; pembersihan,
pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing
dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilas akhir cucian; pembilas gigi; pembilasan rambut;
pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemecah rambut [sediaan penataan
rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi
dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih bokong; pemutih cucian; pemutih
gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih rambut; pemutih selakangan; pena
cat kuku; pena cat kuku remover; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencerah rambut; pencuci muka; pencuci
tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau
deodoran pribadi; pencuci wajah berbentuk bubuk; pencucian cucian; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis; penetral
bibir; penetral untuk pengeritingan permanen; pengatur tekstur rambut; pengawet untuk kulit [poles]; pengelupas sel kulit
(peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; pengeras kuku; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku; pengharum ruangan; penghilang cat kuku;
penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang enamel kuku; penghilang
kapur; penghilang lem [selain untuk keperluan industri]; penghilang lemak; penghilang lilin lantai [sediaan gerusan]; penghilang
limescale; penghilang noda; penghilang noda hewan peliharaan; penghilang pernis; penghilang riasan mata; penghitam alis;
pengkilap bibir; pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; peningkat bawah mata; pensil alis; pensil blush
on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk
keperluan memutihkan gigi; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari,
gel dan minyak; penyedap untuk minuman [minyak esensial]; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar nafas, bukan untuk
tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka yang dilembabkan
terlebih dahulu dan tissue yang diresapi dengan bahan pembersih; penyeka yang diresapi dengan sediaan dan bahan-bahan
untuk membersihkan dan memoles; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian
yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; penyemprot tubuh; peralatan
mandi tanpa obat; perasa kue [minyak esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perasa makanan disiapkan dari minyak
esensial; perasa menjadi minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa menjadi minyak esensial, untuk
tembakau; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan
pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan
kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku palsu; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku
palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan
kosmetik; perona mata; perona mata berupa kilauan (Eyeshadow glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim (Cream
blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan
pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk
keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari
ekstrak kayu birch; pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna
janggut; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna
untuk keperluan toilet; pewarna-pewarna rambut; pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin untuk
keperluan kosmetik; poles dan krim untuk logam; poles gigitiruan; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar; pomade
rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik]; potpourris
[wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan
mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab
[kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat
pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk dan sediaan
kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner,
mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat
kuku; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat mulut dan gigi; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan
untuk merawat tangan dan kaki; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tubuh dan kulit;
produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk
perawatan kulit; produk mandi non-medis; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pembersih rumah tangga; produk
pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk
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perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan
kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan
perawatan kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun;
produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; produk yang tidak
mengandung obat untuk penggunaan higienis mulut; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rambut rontok; ramuan mandi,
bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rendam kaki tanpa
pengobatan; rias wajah; riasan mata; rum rum; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata
rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan
untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair pribadi, sabun pribadi
tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun cair untuk binatu; sabun cair
untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh;
sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan;
sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi;
sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi
[untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel;
sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun
pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun
tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk
cair, padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk keringat kaki;
sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah
tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran
manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk
mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa
untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk
mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun
mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet aroma untuk bantal mata; sachet bunga
rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; sachet untuk linen wangi; safrol; sahampoo untuk
kendaraan; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; salep tanpa obat untuk
melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; sampo; sampo dan kondisioner
rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo
ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk
rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub kaki; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik;
scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan
untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sealant polimer untuk membersihkan,
menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan untuk mencuci tangan; sediaan untuk mengkilapkan buah;
sediaan abrasif; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan aromaterapi;
sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur;
sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu;
sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan
buffing kuku; sediaan busa untuk mandi; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan cukur; sediaan dalam bentuk emulsi untuk
merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan
dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan
produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan degreasing; sediaan degreasing dengan basis
pelarut; sediaan degreasing untuk keperluan rumah tangga; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran
[perlengkapan mandi]; sediaan dry-cleaning; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan
eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan furbishing; sediaan gerusan; sediaan gigi non-obat
untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk
ternak; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kondisioner kain;
sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut
untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa
obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan
kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk
berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik
untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk
mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari
sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis;
sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik
untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi;
sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias
artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit
mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit;
sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi busa;
sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower);
sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi untuk hewan peliharaan;
sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan meluruskan rambut; sediaan membersihkan dan mencuci untuk
keperluan rumah tangga; sediaan membersihkan kendaraan; sediaan mencuci rambut; sediaan menghapus make-up; sediaan
menghapus pernis; sediaan menghilangkan karat; sediaan menghilangkan kutikula; sediaan menghilangkan kutikula untuk
keperluan kosmetik; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan
matahari; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih badan; sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan
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pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih untuk
membersihkan permukaan substrat dari pelapis, noda, cat dan komposisi endapan yang tidak diinginkan untuk menghilangkan
getah dan perekat, pelumas dan tar serta sediaan dekalsifikasi dan penghancuran kerak untuk pembersihan produk rumah
tangga; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan dan pemolesan;
sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan
pembersihan kaca depan; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan
kulit tanpa obat; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk
barang-barang perokok; sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat
untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan
pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan
pembersihan untuk membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan
pribadi; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemolesan; sediaan
pemolesan untuk bahan kulit; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit;
sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan pemutih, pembersih dan kompon;
sediaan pemutihan gigi; sediaan pemutihan kulit; sediaan penataan rambut; sediaan pencuci; sediaan pencuci piring; sediaan
pencucian dan pemutihan; sediaan pencucian untuk keperluan binatu; sediaan pengasah; sediaan pengasahan; sediaan
pengencangan payudara kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan dan pengeritingan permanen; sediaan
pengeritingan rambut dan pengaturan rambut; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penghilang
pernis; sediaan penghilang rambut; sediaan penghilang warna; sediaan penghilang warna untuk rambut; sediaan penguatan
kuku; sediaan pengupasan lantai; sediaan pengupasan lilin; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi
tanpa obat; sediaan perataan [kanji]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki
tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan;
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat
penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih,
toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah,
lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka
dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan
kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun
mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan
matahari bukan medis; sediaan perawatan matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan non-obat untuk anjing;
sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat
untuk ternak; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan
rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni;
sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan
perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan
perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan perbaikan kuku;
sediaan perendaman cucian; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewangi ruangan;
sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan
untuk keperluan kosmetik; sediaan phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan
pra-perendaman; sediaan rambut santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi menjadi
peralatan mandi non-obat; sediaan sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan setelah bercukur; sediaan sun block;
sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan
tanpa obat untuk digunakan di kamar mandi; sediaan tanpa obat untuk merawat dan membersihkan hewan; sediaan tanpa
obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan tata rias; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan
perawatan tubuh; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan
kosmetik; sediaan ukuran binatu; sediaan untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut
dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan
untuk membersihkan dapur, sediaan untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet; sediaan untuk
membersihkan gigi; sediaan untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan
untuk membersihkan rambut; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk
membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan termasuk sediaan untuk mencuci, memoles, mengkilapkan;
sediaan untuk membersihkan, merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan,
merawat, memelihara dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap;
sediaan untuk membuka blokir pipa limbah; sediaan untuk membuka saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel;
sediaan untuk memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci; sediaan
untuk mencuci buah dan sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengasah; sediaan untuk mengecat
rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menggosok; sediaan untuk menghapus manikur;
sediaan untuk menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk
menghilangkan warna rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk merawat
tangan dan tubuh; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan,
pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan,
pengaturan dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut
permanen; sediaan untuk pengupasan lilin dari lantai; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan
pembersihan hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan;
sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk
perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk
pewarnaan awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi
warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk
menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan yang tidak
mengandung obat untuk bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat untuk digunakan sebelum bercukur; sediaan yang
tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan,
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memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit; sediaan) zat pencerah warna untuk keperluan binatu di dalam rumah
tangga; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan
untuk membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaansediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik
untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci
tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan
perawatan gigi; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk membersihkan
dan mencuci; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan,
membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaansediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion
[kosmetik]; semir boot; semir dan lilin sepatu; semir furnitur; semir gigi; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir
sepatu dan krim; semir untuk furnitur dan lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan dengan pengharum untuk
badan, semprotan dengan pengharum untuk ruangan; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan
kamar beraroma; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan linen beraroma; semprotan menjadi alat bantu
penata rambut; semprotan mulut tanpa obat; semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan penata rambut; semprotan
penyegar kain beraroma; semprotan penyegar nafas; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh;
semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk
keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian;
senyawa buffing; senyawa penggosok lantai; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serat untuk keperluan kosmetik;
serbuk basma; serbuk gosok untuk tujuan umum; serpih mandi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum
jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata;
serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat
bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang
mengandung ekstrak batu permata; shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan];
shampo hewan peliharaan tidak mengandung obat; shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo
rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa
pengobatan]; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida [abrasif]; soda
pemutih; soda soda; solusi gerusan; solusi pembersih lensa kacamata; solusi pengeritingan dingin; stik untuk menyebarkan
aroma; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip abrasif; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; strip
napas menyegarkan; strip pemutih gigi; strip pemutih, pasta gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori
pada kulit; styling mousse; sulingan herbal; sulingan tanaman; sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian;
sun block lotion untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu
kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk
pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu
pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah dicukur; susu setelah matahari; susu setelah matahari
[kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk
keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya berbentuk
losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan
kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat; tambalan kosmetik yang mengandung tabir
surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata
rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; terpene [minyak esensial]; terpentin untuk mengalami
degreasing; texturizers kulit; tips kuku; tiriskan dan cuci sediaan yang tidak menghalangi; tiriskan sediaan pembersihan;
tiriskan sediaan pemblokiran; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu
(wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu
basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu
diresapi dengan larutan pembersih; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan
pembersih kulit; tisu diresapi dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan berjemur;
tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan
sediaan menghilangkan make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan
pribadi; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu
kacamata diresapi dengan pembersih; tisu kertas diresapi untuk membersihkan piring; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik
yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah direndam sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan
sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa
untuk kebersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan
komersial; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan
kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang
dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit nonobat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat;
toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat dupa; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomade;
tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; transfer tato temporer; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak
berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; ujung kuku buatan; vanillin sintetis
[wewangian]; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik;
warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna jenggot; warna menjalankan lembar cucian pencegahan;
warna pipi; warna rambut; wax rambut; wewangian; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wangi-wangian;
wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian sintetis; wewangian untuk digunakan
dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil; wewangian untuk penggunaan pribadi;
wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa,
selain parfum untuk penggunaan pribadi; witch hazel [sulingan herbal]; wol baja diresapi untuk pembersihan; zat pelembut
untuk keperluan rumah tangga; zat pengering untuk mesin pencuci piring===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071232
: 20/10/2021 20:53:03
:
: Rangga Hanggara

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Duta Lestari II Blok A.8 No.12, RT/RW : 001/009, Kel/Desa : Pisangan, Kec.
Ciputat Timur
Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten
, Kota Tangerang Selatan, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ALMAZAG
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Orange, dan Kuning
: 30
: ===Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Baozi (roti isi); Biskuit (manis
atau gurih); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit coklat; Biskuit kering; Biskuit petit-beure;
Biskuit petit-beurre; Biskuit renyah dengan Krim; Biskuit selai kacang; Biskuit tipis kering; Biskuit untuk menambah nafsu
makan; Biskuit yang dilapisi cokelat; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa green tea;
Biskuit yang dilapisi cokelat rasa pisang; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa susu;
Bubuk untuk membuat roti; Campuran untuk roti; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Enchilada [roti isi];
GIS (bahan pemekar roti); Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Hiasan roti yang dapat dimakan; Kue; Kue Akar Kelapa;
Kue Bugis Betawi; Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Combro; Kue Cucur; Kue Dadar Jiwo; Kue
Dange; Kue Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue Gemblong; Kue Getas; Kue Gulung; Kue Kecalo; Kue Keciput; Kue Kelen; Kue
Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Kuping Gajah; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Sagu; Kue Lepet; Kue Lidah
Kucing; Kue Lumpang; Kue Mangkok; Kue Muso; Kue Onde; Kue Padamaran; Kue Paso; Kue Pia Saronde; Kue Putri Kandis;
Kue Putu; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Satu; Kue Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Sie Itek; Kue Srikaya; Kue
Strawberry; Kue Tenteng; Kue bika ambon; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue kering Perancis; Kue kering
Wina; Kue mentega Denmark; Kue nanas; Kue pangsit Cina; Kue pastei; Kue semprong; Kue-kue; Kue-kue Denmark;
Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan ringan batangan yang
mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan dasar beras;
Makanan ringan berbahan dasar beras [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan
dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar sereal dalam bentuk
batangan; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan ringan berbahan
dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan rumput laut; Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan
beras; Makanan ringan terutama terdiri dari gandum; Makanan ringan terutama terdiri dari pasta atau nasi; Makanan ringan
terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau gandum; Makanan ringan yang terbuat dari tepung
kentang; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Panettone (roti manis); Pepe (Kue
Manis); Pizza (roti); Produk kue dan kembang gula; Roti Buaya; Roti Canai; Roti Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti
Srikaya Goreng; Roti Srikaya Kukus Pandan; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti babi; Roti bagelan; Roti bun dengan selai;
Roti ciabatta; Roti kadet; Roti kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti
kukus Cina; Roti lapis hotdog; Roti manis; Roti manis isi; Roti mantau; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba
dan di celup ke dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti perancis; Roti prata; Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti
tawar; Roti tawar manis; Roti tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti yang mengandung tempe; Roti, kue pastry dan
gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Tart treacle (Dessert khas Inggris); Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Wafer (kue); Wafer
(pie); Yangko (kue moci); adonan kue; adonan kue beku; adonan panekuk; adonan puff pastry (roti); adonan roti; baguettes
[Roti Prancis]; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bar energi dan makanan ringan berbahan dasar gandum dan
cokelat; barbari [roti datar]; biskuit; biskuit asin; biskuit bawang; biskuit bebas gluten; biskuit buttermilk; biskuit gula; biskuit
gurih; biskuit malt; biskuit manis; biskuit marshmallow berlapis cokelat yang mengandung toffee; biskuit mentega kecil; biskuit
rasa keju; biskuit untuk keju; biskuit vegetarian; biskuit yang tidak manis; biskuit-biskuit; bunga rampai; burger kedelai [roti
sandwich]; cakwe/cakue; camilan granola dengan campuran buah kering dan kacang sebagai makanan ringan; campuran
isian berbasis roti; campuran kue; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; campuran
panekuk; campuran roti; campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk pasta; campuran untuk sediaan roti
dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; campuran-campuran untuk membuat produk-produk
roti; cangkir wafel berlapis cokelat; cangkir wafel yang dapat dimakan; chalupa [tortilla jagung]; chapati [roti tidak beragi];
chimichangas [tortilla isi goreng]; coklat, permen dan hadiah biskuit menghambat; cream of tartar untuk keperluan kuliner;
dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi fondant untuk kue; dekorasi kertas nasi untuk kue; dekorasi kue yang terbuat dari gulagula; dekorasi marzipan untuk kue; dekorasi permen untuk kue; dekorasi wafer yang dapat dimakan untuk kue; empadões
veganos [kue vegan]; empanadas veganas [pai vegan kecil]; fa gao [kue bolu kukus]; flapjacks [kue wajan]; focaccia [roti];
hardtack [biskuit]; hiasan kue yang dapat dimakan; hot dog [sandwich], pai daging; irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue
kering]; isi berbahan dasar cokelat untuk kue dan pai; isi berbahan dasar custard untuk kue dan pai; isi cokelat untuk produkproduk roti; kaki cokelat; kasutera [kue bolu Jepang]; kimchijeon [pancake sayuran fermentasi]; kue almond; kue basah; kue
bebas gluten; kue beras; kue bola; kue buah; kue bubuk; kue bulan; kue coklat; kue custard; kue es; kue filo; kue gandum; kue
geplak; kue gulung telur; kue jinten / kue biji ketapang; kue kastangel; kue kecipir (cipiran); kue keju; kue kering beku; kue
kering berbasis bawang dayak; kue kering kastengel; kue krim; kue lekker; kue mentega; kue millet; kue muffin; kue nastar;
kue nougat; kue pai; kue pang-pang; kue pastry; kue persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue putri salju; kue semprit;
kue sereal; kue stik bawang; kue sus; kue tar blueberry; kue tar ceri; kue tar krim; kue tar lemon; kue tar lezat; kue tar
raspberry; kue tar telur; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue wafer berlapis cokelat; kue widaran / bidaran; kue yang

740
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mengandung serangga; kue, biskuit, kue kering; kue-kue gurih; kulit kerak tart; kulit kue; kulit pai meringue; kulit pastry puff
(roti); kulit pie; kulit tart; lomper [roti pipih berbasis kentang]; makanan olahan berbahan dasar sereal untuk sarapan, makanan
ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula,
pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar biji probiotik;
makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar
gandum; makanan ringan berbahan dasar gandum (makanan batang); makanan ringan berbahan dasar granola probiotik;
makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar kakao; makanan ringan berbahan dasar kakao
probiotik; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan
dasar oat; makanan ringan berbahan dasar pati singkong diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar pati yucca diekstrusi;
makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar sereal bebas gluten; makanan ringan berbahan
dasar sereal probiotik; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang; makanan
ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar multigrain yang larutkan dengan suplemen
nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan medis; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal;
makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan ringan diekstrusi terutama terdiri dari pati; makanan ringan gandum
diekstrusi; makanan ringan jagung diekstrusi; makanan ringan yang terutama terdiri dari biji-bijian; makaroni [kue kering];
mangkuk wafel berlapis cokelat; mangkuk wafel yang dapat dimakan; matzo [roti tak beragi]; meringues (kue); mille-feuilles
(kue); mirror icing [mirror glaze] (sejenis kue); okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; pai; pai apel; pai aprikot; pai ayam; pai
babi; pai beku; pai berbasis serangga; pai berbasis serangga larva; pai blueberry; pai buah; pai ceri; pai daging; pai daging
cincang; pai daging unggas dan daging buruan; pai game; pai gurih; pai labu; pai lemon meringue; pai persik; pai raspberry;
pai sayur; pai segar; pai stroberi; pai telur; pai yogurt beku; pajeon [Panekuk gaya Korea yang dibuat dengan bawang hijau];
pajeon [panekuk bawang hijau]; pandoro [roti ragi manis]; pane carasau [roti datar]; panekuk; papadum (roti renyah pipih);
peach cobbler (kue); perasa, selain minyak esensial, untuk kue; petits fours [kue]; piadina [roti datar]; pie Eskimo; pie kemiri;
popcorn dan makanan ringan berbahan dasar jagung; potongan gula kristal [gula-gula]; pretzel [roti berbentuk simpul]; produkproduk roti untuk makanan; puding roti; puff pastry (roti); quesadillas [roti isi]; quiches (roti); remah roti; rhubarb pies (roti pai);
rhubarb tart; roti [roti tidak beragi]; roti bagel; roti bagel beku; roti bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti beku; roti berlapis;
roti berlapis keju dan daging asap; roti berlapis keju dan telur; roti bir; roti buah; roti bun; roti bun carbomado; roti bun krim; roti
bun kukus dengan isian; roti bun kukus yang diisi dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti dibumbui
dengan rempah-rempah; roti gandum; roti gandum hitam; roti goreng; roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti jahe; roti
kacang; roti kering croutons; roti kismis; roti kukus; roti maryam; roti multigrain; roti naan; roti nasi; roti oriental; roti panggang;
roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah srikaya; roti pita; roti rendah garam; roti scones;
roti segar; roti singkong [roti keju]; roti soda; roti tidak beragi; roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; saus tartar; sediaan
makanan ringan terbuat dari sereal; selai cokelat untuk digunakan pada roti; shortbread biskuit; shortbread tart shells (kue);
sirup panekuk; sopapillas [kue kering goreng]; sourdough (roti); sponge fingers [biskuit]; stik roti; taburan cokelat untuk
menghias kue; tart aprikot; tart pear; tarte tatin (Hidangan berbahan dasar apel); teh yang ditambahkan dengan berbagai
aroma, biji kopi, makanan ringan mie; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang
gula, es konsumsi; tepung kue; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; tortilla; tortilla untuk
campuran fajitas; wafel; wafel beku; wafel diisi; yule log (kue tradisional)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071233
: 20/10/2021 21:06:44
:
: SEAN SEBASTIAN PUTRA, AMELINDA SANJAYA

540 Etiket

: Villa Bekasi Indah I RT/RW. 011/012,
Kel. Mangunjaya. Kec. Tambun Selatan
, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
: Dhanu Wardhana BA.,
: Jl. Ruko Sentra Niaga, Jalan Boulevard Hijau Blok A No 12, Kel. Pejuang, Kec.
Taruma Jaya, Harapan Indah Bekasi, 17131

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 18
: ===Tas Kulit; Tas tangan santai; Tas-tas; dompet; dompet kulit; dompet kulit imitasi [tas]; kantong - kantong yang ditempatkan
pada ikat pinggang; tas; tas berpergian; tas genggam; tas kecil (tas) anti air; tas kecil untuk pria; tas pinggang; tas pullman; tas
pundak; tas rajut; tas selempang; tas tangan fashion; tas tangan pria; tas tangan untuk wanita; tas tangan yang terbuat dari
kulit imitasi; tas wanita; tas-tas kantor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071234
: 20/10/2021 21:12:43
:
: SADRAKH ANDREAS, CASEY EZELL AMADIO WINARKO

540 Etiket

: JL. KEBON JERUK XVI NO. 19, RT 013/RW 005, Maphar, Taman Sari, Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11160

Halaman 614 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Anindito S.Kom., MTI.,
: Pondok Pucung Indah I Jalan Dahlia A 98

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 37
: ===Jasa pencucian kendaraan; jasa pengerjaan perlindungan cat kendaraan; layanan pelapis dasar kendaraan; mencuci dan
membersihkan kendaraan; pemasangan decals dan label; pembersihan kendaraan; pemolesan kendaraan; pengecatan
kendaraan bermotor; pengecatan khusus kendaraan; perawatan anti karat untuk kendaraan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071235
: 20/10/2021 21:19:59
:
: Muhdi Kurnianto S.E., M.M

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Mabad 2 No.8, RT.1/RW.11, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12640
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SAKARAT
: Racun Tikus

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna Hitam
: 5
: ===Lem tikus; Sediaan Pembasmi tikus; racun tikus===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071236
: 20/10/2021 21:28:58
:
: Eddy Priyo Anggono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bukit Cimanggu City, Blok KC. 2 No. 19, RT/RW 005/015, Kel. Kencana, Kec.
Tanah Sareal, Bogor Jawa Barat, Kota Bogor, Jawa Barat
: Elly Susanti S.S.,
: Kompleks DPR Bintaro 2 Jalan Jalak VI Blok A5/3

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NASI AYAM BERKAH & LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih dan merah
: 43
: ===Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2021071237
: 20/10/2021 21:40:32
:
: UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Direktorat Inovasi dan Hilirisasi Gedung LPPM Lt. 2 Universitas Sebelas Maret Jl. Ir
Sutami 36A Kentingan, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57126
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YEETWEAR INC
:

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 615 dari 1251

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Putih dan Hitam
: 25
: ===Baju atasan crop; Celana jeans; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; T-shirt lengan panjang; alas kaki; beanies; celana
boxer; celana chinos; celana kargo; celana kasual; celana panjang; celana pendek; jaket [pakaian]; jaket bomber; jaket denim;
kaos; kaos kaki; kaos oblong; kemeja; kemeja aloha kancing-depan; sweater leher kru; topi; topi ember===
: DID2021071238
: 20/10/2021 21:42:14
:
: Muhdi Kurnianto S.E., M.M

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Mabad 2 No.8, RT.1/RW.11, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12640
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SEPTICSOL
: SOLUSI UNTUK TOILET DAN SEPTIC TANK

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 1
: ===Enzim berasal dari proses bioteknologi untuk digunakan dalam industri; bahan kimia pengolahan air limbah untuk
keperluan industri; bakteri untuk pengolahan air limbah; katalis biokimia; kultur bakteri untuk pengolahan air limbah; sediaan
bakteri untuk dekomposisi limbah hewan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071239
: 20/10/2021 21:42:26
:
: TJASA TEDIH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Sukamaju, RT 002 RW 006, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KIKLAND
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hijau, Hitam, Putih
: 12
: ===As roda untuk sepeda motor; BODI SEPEDA MOTOR RANGKA SEPEDA; Bodi plastik dan fiberglass untuk motor, mobil,
bus, dan truk; Dudukan stang untuk sepeda motor; Kabel gas untuk sepeda motor; Kickstands sepeda motor; Klakson sepeda
motor; Klakson untuk sepeda motor; Kumpulan sprocket untuk roda sepeda motor; Kunci kontak sepeda motor; Mesin dan
motor listrik untuk sepeda motor, skuter, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda empat; Penyemprot Minyak rantai motor;
Standar tengah sepeda motor; Variasi untuk memberi bentuk pada bagian samping depan kendaraan; Variasi untuk menutup
grill depan kendaraan; Variasi untuk menutup spion standart jadi beda; Variasi untuk menutup whelldop kendaraan; adaptor
dan dudukan penyangga untuk body motor (fairing) depan; behel jok sepeda motor; behel motor; frame sepeda motor; grip
tape untuk setang sepeda motor; hub untuk roda sepeda motor; jari-jari roda sepeda motor; jok untuk kendaraan bermotor;
klakson peringatan untuk sepeda motor; mudguards sepeda motor; pelek untuk roda sepeda motor; pelindung body motor;
pelindung radiator motor; pelindung shock depan motor; penutup as roda motor; penutup lampu motor; persneling untuk
sepeda motor; pijakan motor(bordes motor); rak bagasi untuk sepeda motor; roda gigi sepeda motor; roda sepeda motor;
segitiga shock motor; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); setang sepeda motor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071240
: 20/10/2021 21:57:49
:
: JAFRA HOLDING COMPANY, B.V

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Geograaf 30 6921 EW Duiven
: Wulan Anggiet Purnamasari S.H.,
: Jl. Pandan Raya No. 68, Cibodasari, Cibodas, Tangerang

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata
: JAFRA

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 616 dari 1251

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih.
: 2
: ===pewarna untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071241
: 20/10/2021 22:05:14
:
: JAFRA HOLDING COMPANY, B.V

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Geograaf 30 6921 EW Duiven
: Wulan Anggiet Purnamasari S.H.,
: Jl. Pandan Raya No. 68, Cibodasari, Cibodas, Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JAFRA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih.
: 4
: ===lanolin untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik; lanolin untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik dan salep; lilin
lebah untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik; minyak mineral untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik dan produk
perawatan kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071242
: 20/10/2021 22:43:19
:
: NUZUL AZMI RAMADHAN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PALEM WIDELIA NO.46 A PALEM SEMI RT.009 RW.001, KEL. BENCONGAN,
KEC. KELAPA DUA, Kabupaten Tangerang, Banten, 15810
: Giovani Limantara S.S.
: Jl. Ciliwung II No.44, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Hitam
: 43
: ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa
restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung; Kedai; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan kedai makan;
Restoran; jasa restoran; jasa restoran dan katering; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kedai ayam goreng; layanan kafe
dan restoran; layanan kafetaria dan restoran; layanan restoran cepat saji; layanan restoran yang bisa dibawa pulang;
penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; restoran yang menawarkan layanan untuk
dibawa pulang; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071243
: 20/10/2021 22:59:13
:
: HJ. SITI NINIKMAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KLAMPOK RT 02 RW 01, DESA KLAMPOK, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah,
58162
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AYAM BAKAR MBAK NIK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: MERAH HITAM PUTIH
: 43

740

540 Etiket

Halaman 617 dari 1251

510

Uraian Barang/Jasa

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

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021071245
: 21/10/2021 02:36:27
:
: PT BUDI MULIA KARUNIA ABADI

Alamat Pemohon

:

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PURI ASIH
: Hanya sebuah penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Hijau
: 42
: ===layanan dukungan teknologi informasi, yaitu layanan help desk dan saran teknologi yang diberikan kepada konsumen
melalui hotline pendukung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

540 Etiket

Jl. Raya Jatisari No.3 RT.003/RW.001, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Jati Sari,
Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat

: JID2021071246
: 21/10/2021 02:43:25
:
: PT BUDI MULIA KARUNIA ABADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Jatisari No.3 RT.003/RW.001, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Jati Sari,
Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PURI ASIH
: Hanya sebuah penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Hijau
: 44
: ===Klinik medikal; Rumah sakit; Rumah sakit umum; layanan klinik medis; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan;
layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit; layanan rumah sakit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071247
: 21/10/2021 02:57:41
:
: Akhmad Zaenuddin and Partners

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cik9 Building, Lantai 2, Jl. Cikini Raya No. 9 RT 016 / 01 Kel. Cikini Kec. Menteng
Jakarta Pusat 10330 Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AZLAW
: Hanya sebuah penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Maroon dan Abu-abu
: 45
: ===Jasa konsultasi hukum di bidang bisnis; Jasa konsultasi kekayaan intelektual; Konsultasi hukum di bidang pasar modal;
Layanan kekayaan intelektual yaitu percetakan sertifikat kekayaan intelektual termasuk: sertifikat paten, sertifikat merek, surat
pencatatan ciptaan, sertifikat desain industri,
pencatatan perpanjangan merek, pencatatan
pengalihan hak, pencatatan lisensi; jasa advokasi hukum; jasa hukum; jasa konsultasi hukum; jasa konsultasi hukum di bidang
perpajakan; jasa litigasi; jasa penasihat hukum; jasa penasihat, perwakilan dan bantuan dalam litigasi dan prosedur peradilan
yang berkaitan dengan kekayaan intelektual dan hak terkait; jasa pengacara===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071248
: 21/10/2021 03:35:46
:
: Michael Herman

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kebon Jeruk XIII no. 44 RT013/RW005 Maphar, Taman Sari, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Prayudi Setiadharma S.H., M.IPL.,
: Jalan Pintu Air Raya No. 36H Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Putih
: 3
: ===Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan
alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan
pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; bahan-bahan dan sediaan pembersih; kosmetik dan sediaan kosmetik;
kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat;
produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk
sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan
rumah tangga; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk
kulit; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh;
sediaan kosmetik wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan serba guna;
sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan;
sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan
pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan
perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut;
sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit,
rambut dan untuk pewarnaan gigi; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; wewangian alami;
wewangian dicampur; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071249
: 21/10/2021 03:39:15
:
: Dr. CUT INGGA WILYA MONICA, KLINIK PRATAMA DR. C

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mesjid No. 45 Kel. Helvetia, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara,
20133
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: dr. C Aesthetic & Anti Aging
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Gold
: 3
: ===Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim ,
losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan,
busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan
yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk
krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak
wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut
cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun
wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih;
Highlighter krim (kosmetik); Hyaluronic serum; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit,
serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim
balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim dan minyak
untuk berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik);
Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim mata;
Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab; Krim
pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan
dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk
mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim

740
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untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk
digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu
dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Losion
dan serum; Make up remover krim; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik;
Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit
non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata,
perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau
bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun
Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun
cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam
bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun
pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu;
Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi,
sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan
sabun tangan cair; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner &
astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan antikeringat.; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaansediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh,
pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Serum Kulit
Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik;
Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher
(kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Toner;
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah
(kosmetik); Vitamin C serum; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab
untuk kulit; balm dan krim setelah bercukur; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bubuk kosmetik,
krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk sabun; cream bath campuran bunga kering dengan rempah-rempah; gel
mandi, krim dan minyak; jel dan krim untuk mandi shower; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kit wewanginan
khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan
penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut,
deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair,
gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kosmetik
dalam bentuk krim; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tubuh dan tangan; krim; krim after-shave (non-obat); krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim antibintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut
untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah;
krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari
sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath;
krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk
perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar
bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal
topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim
kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik
untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim
kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair
dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan
kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata;
krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk
melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan
rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur;
krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim
pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih
kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim
penghilang bulu; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim
perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim
siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk
keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat
untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat
untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
untuk bahan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk
mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non
medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan
kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak
dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk
keperluan kosmetik; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah
berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kulit
dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim;
make-up menghapus krim; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk
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menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit,
sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; membersihkan dan
melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; pembersih berbentuk krim; pemerah susu krim; pencuci tubuh (sabun) bayi;
perona pipi dalam bentuk krim (Cream blush); poles dan krim untuk logam; produk sabun; sabun almond; sabun
antiperspirant; sabun batang; sabun batangan; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma;
sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang pembersih
pribadi, sediaan perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk
mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan
untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan
deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun
krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun
mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun
non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana;
sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun tidak mengandung
obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel;
sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit;
sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk
perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk
mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk
mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah
pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah
pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangiwangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; scrub krim tubuh; sediaan kosmetik, yakni krim untuk
mengencangkan kulit; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim
mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik;
sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations)
yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan
setelah bercukur; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan,
membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; semir sepatu
dan krim; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum antipenuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat;
serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan
rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk
wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang mengandung ekstrak batu permata; shampoo kering; shampoo
ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik;
toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik===
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:
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: Jl. Kebon Jeruk XIII no. 44 RT013/RW005 Maphar, Taman Sari, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Prayudi Setiadharma S.H., M.IPL.,
: Jalan Pintu Air Raya No. 36H Jakarta Pusat
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Putih
: 18
:
===Barang-barang terbuat dari kulit dan imitasi dari kulit, yaitu, sarung, tas, pouch dan tas jinjing untuk komputer, tablet,
smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas
kantor, koper, tali, label, tali pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik
dijual kosong; tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting;
tas tangan; ransel; dompet saku; tas untuk perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah
bersabuk dari kulit; koper; tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit
atau kulit imitasi; dompet kunci; payung matahari; payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan
dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk
bepergian; Tas-tas; dompet [tas] dari logam mulia; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet genggam kecil [tas]; koper
besar, koper, tas untuk bepergian, tas pakaian untuk bepergian, ransel, tas punggung, tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi
untuk bepergian; koper dan tas bepergian; kulit imitasi; payung; payung golf; payung tahan hujan; payung teleskopik; payung
untuk anak-anak; payung, payung matahari, dan tongkat jalan; penutup payung; ransel [tas sekolah Jepang]; tas; tas alat
dijual kosong; tas alat, kosong; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas belanja; tas belanja dengan roda terpasang; tas
belanja pakai ulang; tas belanja tekstil; tas berpergian; tas buku sekolah; tas dan dompet kulit; tas dengan teknologi
pemblokiran RFID; tas hidung [tas pakan]; tas hiking; tas jinjing belanjaan; tas kecil untuk pria; tas kulit, koper, dan dompet; tas
olahraga; tas perjalanan; tas pinggang; tas plastik; tas pullman; tas pundak; tas rajut; tas rajutan; tas rajutan, bukan dari logam
mulia; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas selempang untuk menggendong bayi; tas tangan; tas tangan untuk wanita; tas
tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas wanita; ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat jalan ditempat berair; ujung
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tongkat yang diadaptasi untuk tongkat mendaki gunung===
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: Prayudi Setiadharma S.H., M.IPL.,
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Putih
: 30
: ===Bahan makanan yang sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Biji kopi; Biji-bijian olahan yang digabungkan dalam satu
paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan atau sayuran; Biskuit selai kacang; Bumbu
Kacang; Bumbu siap saji; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Hasil produksi Madu; Kakao; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi
seduh; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kue Bolu
Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue dan gula-gula; Kue tradisional; Kue-kue; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering
berbahan dasar dari beras; Madu untuk Makanan manusia; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan berbentuk batangan
yang mengandung sereal, berprotein dan berenergi ; Makanan dalam kaleng, alumunium kontener/alumunium foil maupun
kanton plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan lauk pauknya dengan tambahan daging sapi/ daging ayam/ikan, sayursayuran, buahan-buahan dalam kaleng.; Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau
mi; Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula);
Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari mie; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari pasta;
Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Minuman kopi dengan atau tanpa susu;
Olesan kakao; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial untuk kue; Produk kue dan kembang gula; Produk makanan
berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Produk untuk bumbu atau penyedap
bahan makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Produk-produk kakao ; Produk-produk
susu; Puding dari telur, susu dan gula; Roti kopi; Roti susu; Roti, kue pastry dan gula-gula; Saus siap saji; Sereal yang diolah
yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran;
bahan pelembut kue; bahan pengganti kopi; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; ekstrak kopi; es krim; es krim dan produk
es krim; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; esensi kopi; gula, madu, sirup; gula-gula untuk makanan; kapsul
kopi, terisi; keripik kacang (gula-gula); kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi kantongan; kopi rempah; kopi tanpa kafein;
kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kue bolu; kue untuk makanan ringan; kue yang dikukus;
kue, biskuit, kue kering; kue-kue segar; madu herbal; madu untuk makanan dan minuman; madu, madu sirup; makanan
disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan gurih siap saji di kelas ini terutama terdiri dari pasta atau nasi;
makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan ringan
berbahan dasar kakao; makanan siap saji kering; makanan siap saji terutama terdiri dari sereal dan biji-bijian; minuman
berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman
berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman
kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; perasa kopi; produk-produk
kopi; produk-produk roti untuk makanan; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; spiced cookies (kue kering); tepung
dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi===
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: Prayudi Setiadharma S.H., M.IPL.,
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Putih
: 43
:
===Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan fasilitas ruang konferensi dan konvensi; Jasa penyediaan
makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa
penyewaan ruang konferensi, konvensi, seminar dan rapat; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan
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bar makanan ringan; Kafe kopi; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Tempat
penyediaan makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; jasa kafe; katering makanan dan minuman; layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan
cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan makanan dan minuman
dibawa pulang; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan fasilitas konvensi; menyediakan layanan
katering makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan
keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; penyajian makanan dan minuman;
penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; penyewaan kamar
untuk mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; persiapan makanan dan minuman===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071253
: 21/10/2021 05:29:06
:
: Michael Herman

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kebon Jeruk XIII No. 44 RT013/RW005 Maphar, Taman Sari, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Prayudi Setiadharma S.H., M.IPL.,
: Jalan Pintu Air Raya No. 36H Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAMPARI + Lukisan
:

591
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Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Putih
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Jasa
Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa perdagangan; Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa
perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli barang; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki,
pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet;
Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Konsultasi perdagangan produk UMKM di dalam dan luar negeri;
Penjualan makanan dan minuman secara online; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen
bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Toko yang menjual pakaian; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa
penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan melalui sistem berbasis web dan portal online di bidang perdagangan
konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk masuk, mengatur dan mengubah profil pembayaran dan
pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah daftar produknya; jasa penjualan minuman berbahan
dasar kopi, coklat dan teh; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa toko retail secara online berupa rekaman
suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; jasa-jasa grosir
terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit
dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasajasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan;
layanan distribusi grosir untuk makanan dan minuman; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan
iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan pemasaran perdagangan; layanan perdagangan elektronik; layanan ritel dan
grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi,
wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan
pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan
perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu
mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk
hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray,
pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter
hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan
kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi
mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung
matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet,
linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan
minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel,
layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; manajemen kantor yang
terkomputerisasi; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran;
pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce);
penyediaan fungsi kegiatan perkantoran; perdagangan barang; perdagangan online; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos
dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan barang-barang terkait kopi, teh dan
bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin
pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan melalui pos dan layanan-layanan toko
ritel online yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-produk cokelat, teh loose
dan kantong teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt,
pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan, gantungan kunci, alat tulis, tastas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapispenapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih perlengkapan dan peralatan kopi===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071254
: 21/10/2021 05:59:52
:
: MAUREN TANAKA

540 Etiket

: Taman Cosmos Blok N-15, Rt.012 Rw.007, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Fahmy Azzy S.E.,
: Graha SUMBER SARI Lt.2, Jalan Raya Wonocolo No.40, Taman, Sepanjang,
Kab.Sidoarjo, JAWA TIMUR– 61257

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Leina Beaute
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Abu-abu, Coklat
: 3
: ===Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata
(glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Lembaran kertas yang diresapi
dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Minyak, krim dan losion untuk kulit;
Produk kosmetik; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Strip untuk pori-pori kulit; Susu untuk perawatan kulit; busa
pembersih kulit; esens perawatan kulit non-medis; gel pelembab kulit [kosmetik]; kosmetik dan alat rias/pembersih badan
(tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik untuk digunakan pada kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim
untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); losion dan semprotan untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion, krim
dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; masker kulit; minyak-minyak perawatan kulit;
pelembab dan pelembut kulit tubuh; penyegar kulit; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit,
yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; sabun kulit; sediaan
dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak
mengandung obat-obatan]; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit;
sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion,
krim dan sampo; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; toner kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071255
: 21/10/2021 06:03:36
:
: PT. BEHN MEYER AGRICARE

540 Etiket

: Taman Tekno BSD Industrial Complek, Sektor XI, Jl Tekno Utama Blok B No.1, Lt.
1A, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15314, Indonesia.
, Kota Tangerang Selatan, Banten
: Rulita Windawati Mongan S.Kom
: PT. KARYA PATEN INDONESIA Centennial Tower, 29 Floor Unit D-F, Jl. Jend.
Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan 12930,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BMCATALYZER NUTRIENT UPTAKE BOOSTER & Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 1
: ===Produk kimia untuk industri, pertanian, hortikultura, kehutanan dan pengawetan makanan, pupuk tanah, pupuk, sediaan
untuk menstilmulir dan mengatur pertumbuhan tanaman; Sediaan-sediaan pemupukan; aditif kimia untuk pupuk; digestat
organik (pupuk); fosfat [pupuk]; gambut [pupuk]; garam [pupuk]; kalsium sianamida [pupuk]; kompos, pupuk kandang, pupuk;
kotoran hewan (untuk pupuk); pupuk; pupuk alami; pupuk cair; pupuk kandang; pupuk kimia; pupuk multi-nutrisi; pupuk
nitrogen; pupuk organik; pupuk tanaman terbuat dari tepung ikan; pupuk untuk tanah; rumput laut [pupuk]; sediaan mikronutrisi
untuk tanaman; superphosphate [pupuk]; terak [pupuk]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071256
: 21/10/2021 06:35:37
:
: PT Pupuk Kalimantan Timur

Alamat Pemohon

: Jl. James Simandjuntak No. 1, Kota Bontang, Kalimantan Timur, 75314

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PELANGI JOS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hijau, Biru, Putih/Transparan
: 1
: ===pupuk; pupuk anorganik; pupuk campuran; pupuk majemuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071257
: 21/10/2021 06:39:34
:
: Heryanto

540 Etiket

: Crown Golf Boulevard No.25 BGM PIK, Rt.001 Rw.006, Kel. Kamal Muara, Kec.
Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Fahmy Azzy S.E.,
: Graha SUMBER SARI Lt.2, Jalan Raya Wonocolo No.40, Taman, Sepanjang,
Kab.Sidoarjo, JAWA TIMUR– 61257

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas, Dasar Hitam
: 41
: ===Layanan karoke yang menyediakan suara, film dan video secara online; menyediakan layanan karaoke; penyewaan mesin
karaoke===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071258
: 21/10/2021 06:40:45
:
: Prestley muliamin

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Muara karang blk J.X.S/31, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AJ
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH,BIRU
: 26
: ===Kancing jepret [pengencang jepret]; kancing; kancing baju; kancing jepret; pita tekstil; resleting pengencang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071259
: 21/10/2021 07:06:23
:
: PT. Galuh Jaya Santosa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mayor Kusmanto No.5-A, Pedawang, Bae, Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa
Tengah, 59311
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PIJAR
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: merah dengan latar belakang kuning

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 625 dari 1251

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 34
: ===pemantik rokok; pemantik untuk rokok; rokok; rokok filter; rokok kretek; rokok putih===
: DID2021071260
: 21/10/2021 07:52:47
:
: PT INTIPOLAR SARANA MEDIKA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Mutiara Kosambi I Blok B No.20, Jl. Raya Perancis, Kosambi Timur, Kosambi,
Kabupaten Tangerang, Banten
: Prayudi Setiadharma S.H., M.IPL.,
: Jalan Pintu Air Raya No. 36H Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hijau, Putih
: 11
: ===Alat pemurni udara, Khususnya untuk ruang tamu; Aparatus dan instrumen, semua untuk memberikan wewangian,
memurnikan atau menyegarkan udara, yaitu: pembersih udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai, dispenser untuk
penyegar udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai, pengharum udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai;
Filter udara untuk peralatan pendingin udara; Filter untuk membersihkan udara; Instalasi penerangan, pemanasan,
penghasilan uap, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; Pembersih udara;
Pembersih udara, bukan bagian dari mesin; Penjernih udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; alat dan mesin
penyaring udara; alat ionisasi udara atau alat ionisasi air; alat sterilisasi udara untuk keperluan rumah tangga; aparatus
ionisasi untuk pengobatan udara atau air; filter pembersih udara; filter udara untuk instalasi industri; filter udara untuk
keperluan industri; filter udara untuk keperluan rumah tangga; filter untuk pembersih udara; instalasi penyaringan udara;
ionizers udara rumah tangga; meracik sistem untuk penyegar udara; mesin pembersih udara; mesin pemurni udara; mesin
penghembus dengan pelembab ion untuk keperluan pendinginan udara; pembersih udara; pembersih udara portabel;
pembersih udara rumah tangga; pembersih udara untuk mobil; pembersih udara, listrik; sterilisasi udara; udara filter untuk unit
AC; unit pembersih udara; unit pemurni udara; unit pemurni udara untuk keperluan rumah tangga; unit pemurni udara untuk
penggunaan komersial===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D222021071261
: 21/10/2021 08:03:16
:
: META FUJI IRAWATI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum PSIS BLOK AB No. 1-2, RT.001/RW.014, Kel. Sendangmulyo, Kec.
Tembalang, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah , Kota Semarang, Jawa Tengah,
50272
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: gemeskin
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

740

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071262
: 21/10/2021 08:18:11
:
: FIFIAN DWI RAUDHAATUS SAKINA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kyai Muksin Selatan no.18B
, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, 67312
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MILLEPATISSERIE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PINK
: 30
: ===Kue Gulung; Kue Onde; Kue Satu; kue basah; kue bola; kue kastangel; kue nastar; kue pai; kue pastry; kue pretzel; kue
putri salju; kue stik bawang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071263
: 21/10/2021 08:24:54
:
: dr. AMARYLIS FEBRINA CHOIRIN NISA FATHONI, SPOG, IBCLC

540 Etiket

: Jl. H. Naman Dalam No. 90, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta
: Iskandar A.Md., S.E., M.T.
: SHUBA CONSULTANT - WIJAYA GRAHA PURI, BLOK H33, JL. WIJAYA II,
JAKARTA 2160, INDONESIA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HALO BAYI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Magenta, Cyan
: 44
: ===Klinik medikal; Tes diagnostik medis atau uji laboratorium klinis; jasa klinik; jasa nasihat farmasi; konsultasi farmasi;
konsultasi medis; konsultasi medis dan farmasi; layanan dokter; layanan ginekologi; layanan kebidanan dan ginekologi;
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layanan klinik kesehatan; layanan klinik medis; layanan medis dan bedah; pelayanan medis; pemeriksaan pap ginekologis;
perawatan medis; saran farmasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071264
: 21/10/2021 08:34:35
:
: dr. AMARYLIS FEBRINA CHOIRIN NISA FATHONI, SPOG, IBCLC

540 Etiket

: Jl. H. Naman Dalam No. 90, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta
: Iskandar A.Md., S.E., M.T.
: SHUBA CONSULTANT - WIJAYA GRAHA PURI, BLOK H33, JL. WIJAYA II,
JAKARTA 2160, INDONESIA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HALLO BAYI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Magenta, Cyan
: 44
: ===Klinik medikal; Tes diagnostik medis atau uji laboratorium klinis; bantuan medis; jasa klinik; jasa nasihat farmasi;
konsultasi farmasi; konsultasi medis; konsultasi medis dan farmasi; konsultasi medis, obat-obatan dan farmasi; layanan
dokter; layanan ginekologi; layanan kebidanan dan ginekologi; layanan klinik kesehatan; layanan klinik medis; layanan klinik
perawatan medis dan kesehatan; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit; pelayanan medis;
pemeriksaan pap ginekologis; saran farmasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071265
: 21/10/2021 08:37:41
:
: TIAN HARIANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: CBD PLUIT GARDEN HOUSE BLOK D/8 C RT. 022/008 KEL. PENJARINGAN,
KEC. PENJARINGAN, JAKARTA UTARA, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Veryme
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 25
: ===Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja
lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala,
topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates);
Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket,
kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup
kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang,
pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, pakaian
dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra
olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan
aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana
untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang,
korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk
dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap
keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu,
setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok,
blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki,
sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos
tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk
tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak
saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir,
bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana
panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun
dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi,
celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,

740
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topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies,
kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja
kasual bertudung; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian yaitu,
bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk
bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja ,
celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap
keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian
dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap
keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; sepatu
untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos,
Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga===
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sediaan obat farmasi untuk manusia; Bubuk obat-obatan hemodialisis; Campuran bahan simbiotik untuk digunakan pada
produk, sediaan,suplemen dan bahan makanan untuk keperluan medis; Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang
mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein susu, atau konsentrat protein whey; Formula obat
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ramuan tradisional; Jamu tradisional untuk ibu melahirkan; Jamu untuk empot-empot; Jamu untuk hewan; Jamu untuk ibu
hamil; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada tubuh; Jamu untuk membantu
meredakan batuk; Jamu untuk membantu meringankan darah tinggi yang ringan; Jamu untuk mengencangkan otot rahim
setelah melahirkan; Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air susu; Jamu untuk menjaga kesehatan hati; Jamu untuk
organ dalam tubuh; Kapsul kosong untuk obat-obatan; Kertas minyak mengandung obat untuk tujuan medis; Kolesom untuk
obat; Kopi stamina yang mengandung obat; Krim obat herbal; Linimen [obat gosok]; Madu untuk obat; Makanan dan zat diet
yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan dan akuakultur, suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan
akuakultur.; Minuman beras kencur (jamu); Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar
rempah - rempah (jamu); Minuman jahe merah yang mengandung obat; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk
meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman mengandung obat; Minuman nonalkohol yang mengandung suplemen bernutrisi; Minuman obat; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman
suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan
anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen
untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan
kecantikan; Minuman untuk penambah gairah wanita dan mengencangkan vagina mengandung obat; Minuman vitamin dan
mineral (untuk medis); Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet; Minuman yang mengandung vitamin; Minumanminuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Minyak Rematik (Obat);
Minyak-minyak yang mengandung obat; Nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; OBAT BIUS; OBAT CACING;
OBAT MERAH; OBAT PENCUCI DARAH; Obat Pemutih; Obat Penghilang Rasa Nyeri Pada Sendi dan Lutut; Obat
Penghilang rasa nyeri serta anti radang pada otot, sendi dan lutut; Obat dalam bentuk kantong yang mengandung nikotin
(untuk medis); Obat gosok untuk ibu melahirkan; Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus); Obat herbal rasa madu; Obat
herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat herbal
yang mengandung madu; Obat hisap hidung; Obat kumur dan penyegar nafas mengandung obat; Obat kumur gigi; Obat
nyamuk bayi; Obat paten Cina; Obat pembasmi biang keringat dan gatal-gatal; Obat pembasmi rumput; Obat penambah nafsu
makan; Obat pencegah penyakit coccidiosis untuk hewan burung peliharaan; Obat pencuci darah; Obat pengusir serangga;
Obat suntik untuk hewan; Obat tradisional stamina pria; Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; Obat untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati alergi, inflamasi , nyeri, gangguan ,
dan gangguan gastrointestinal, insomnia; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati alergi, inflamasi, nyeri, gangguan, dan
gangguan gastrointestinal; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia; Obat-obatan
hemodialisis; Obat-obatan tonik; Obat-obatan tradisional; Obat-obatan untuk mengobati infeksi HIV, dengan pengecualian
obat-obatan yang berkaitan dengan antihistamin, anti-alergi, asma, dekongestan dan penyakit pernapasan atau infeksi;
Pencuci tangan mengandung obat; Produk perawatan kulit mengandung obat; Produk perawatan mulut mengandung obat;
Produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat; Protein suplemen diet berbahan dasar tumbuhan dalam
bentuk bubuk; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk dikonsumsi manusia yang dapat mengandung mineral,
vitamin, dan bahan-bahan herbal; RAMUAN OBAT UNTUK MANDI BERENDAM; ROKOK DARI TANAMAN OBAT; Ramuan
obat tradisional Cina; SEDIAAN OBAT SUNTIK; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan Farmasi dan Obat untuk
pengobatan Hepatitis B; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan dari vitamin; Sediaan dermatologis [selain
obat]; Sediaan farmasi atau obat untuk digunakan sebagai antiretroviral; Sediaan farmasi untuk obat selesma; Sediaan
farmasi yang mengandung Vitamin C; Sediaan farmasi/obat untuk pengobatan infeksi HIV-1/AIDS; Sediaan gigi dan pasta gigi
yang mengandung obat; Sediaan obat batuk; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan obat/farmasi untuk pengobatan HIV/AIDS;
Sediaan pelindung matahari yang mengandung obat anti serangga; Sediaan perawatan mulut mengandung obat; Sediaan uji
yaitu mendeteksi obat-obatan dan alkohol untuk medis; Sediaan yang mengandung obat untuk pengobatan gigitan dan
sengatan; Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-sediaan farmasi, khususnya obat pencegah batuk, obat untuk
mencairkan dahak dan sediaan-sediaan untuk mengobati penyakit saluran pernapasan dan bronchium; Sediaan-sediaan tabir
surya yang mengandung obat untuk kulit dan bibir; Sediaan-sediaan tambahan untuk berpantang terutama yang mengandung
sediaan-sediaan Vitamin, mineral-mineral, atau substansi-substansi yang mengandung gizi untuk para binaragawan dan
keperluan atletik dalam bentuk bubuk-bubuk, kapsul-kapsul, tablet-tablet dan cairan-cairan; Sediaan-sediaan topikal yang
mengandung obat untuk digunakan manusia untuk membersihkan kulit, untuk mencegah atau mengurangi gejala jerawat dan
penyakit kulit lainnya, untuk luka bakar, gatal, kekeringan, luka dingin, untuk perawatan dan perlindungan kulit dan bibir;
Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan
untuk tujuan perawatan kesehatan; Sediaan-sediaan yang diperkaya dengan vitamin dan mineral untuk penggunaan oral yang
dijual dalam bentuk kantong; Semprotan mulut mengandung obat; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu;
Strip perawatan oral mengandung obat; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen
diet nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen diet protein dan produk protein untuk konsumsi manusia; Suplemen diet untuk
hewan, yaitu, hewan peliharaan dan ternak; Suplemen diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik; Suplemen diet yang
terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen
integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di
dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen diet,
sediaan vitamin dan mineral untuk pembuahan, kehamilan dan paska-melahirkan, yang diadaptasi untuk penggunaan medis;
Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau sachet; Suplemen gizi dan makanan, yaitu probiotik untuk digunakan
dalam makanan dan suplemen makanan untuk konsumsi manusia; Suplemen gizi untuk digunakan dalam budidaya perikanan
(akuakultur); Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture untuk mendukung dan mendorong produksi
ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk,
cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu;
Suplemen makanan hewan untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Suplemen
makanan oral untuk penggunaan medis; Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino; Suplemen makanan yang terdiri
dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen nutrisi dalam sifat berbasis protein, berbentuk snack bar padat nutrisi;
Suplemen nutrisi ekstrak bakteri asam laktat; Suplemen nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen nutrisi untuk
konsumsi manusia terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau; Suplemen untuk sendi dan
tulang (untuk keperluan medis); Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplemen zat
besi untuk anemia karena kekurangan zat besi; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat
berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak
angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis,
salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan,
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sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu,
vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak
ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; Susu
bubuk kambing yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin, mineral dan/atau bahan-bahan untuk membantu
pencernaan, penyerapan vitamin dan mineral untuk anak-anak; TONIK OBAT KUAT; Tablet hisap (lozenges) yang diperkaya
dengan vitamin dan mineral; Tanaman obat cistanche gurun; Teh obat tanpa resep; Tisu yang mengandung obat yang telah
dilembabkan sebelumnya; Vitamin tanpa resep; Vitamin untuk sendi dan tulang; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya
yang mengandung madu; Vitamin-vitamin, sediaan-sediaan mineral, sediaan-sediaan tambahan yang mengandung gizi dalam
bentuk batang-batang dan campuran-campuran minuman dalam bentuk bubuk dan minuman-minuman yang mengandung gizi
yang berkaitan dengan olahraga, ialah minuman-minuman bar protein tinggi dan yang mengandung karbohidrat tinggi yang
dimasukkan dalam kaleng dan botol, seluruh barang-barang tersebut untuk tujuan kedokteran; aditif makanan hewan
peliharaan dalam bentuk vitamin dan mineral; aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif non-obat
untuk makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif non-obat untuk makanan hewan, yaitu, pengasaman
untuk digunakan dalam makanan hewan; aerosol-aerosol yang mengandung obat; agen pengiriman dalam bentuk film terlarut
yang memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; agen pengiriman dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi
pengiriman suplemen gizi; agen pengiriman obat; agen pengiriman obat dalam bentuk bubuk yang memberikan pelepasan
terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk film terlarut yang memfasilitasi
pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk kapsul yang menyediakan pelepasan terkontrol bahan aktif
untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman
sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk tablet yang memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai
macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk wafer yang dapat dimakan untuk membungkus obat-obatan bubuk;
agen pengiriman obat yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat yang terdiri dari senyawa yang
memfasilitasi pengiriman berbagai obat-obatan; air laut untuk mandi obat; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis;
akar obat; alkohol obat; anthelmintik (obat cacing); anti-oksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; antioksidan
untuk digunakan sebagai suplemen makanan; bahan farmasi aktif untuk obat Barat; bahan makanan, suplemen makanan dan
minuman untuk keperluan farmasi, mengandung trigliserida rantai medium dan memiliki efek menyehatkan; bahan obat untuk
penggunaan manusia; balm obat kaki; balsam bayi (lilin lebah) mengandung obat; balsem yang mengandung obat; bantalan
yang mengandung obat; batang energi digunakan sebagai suplemen nutrisi; bawang lanang (ekstrak jamu); bedak bayi
mengandung obat; bedak tubuh obat; bedak yang mengandung obat; bee pollen untuk digunakan sebagai suplemen makanan
diet; bubuk obat kaki; bubuk protein sebagai pengganti makanan untuk digunakan sebagai suplemen diet, protein yang
dikocok (protein shakes); busa (foam) yang mengandung obat; cairan obat untuk rokok elektronik; cairan obat yang
mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; campuran minuman suplemen diet bubuk rasa buah; campuran minuman
suplemen gizi bubuk untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran
minuman suplemen makanan diet untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen makanan diet, bukan untuk tujuan
medis; douche obat; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; energy bar digunakan sebagai suplemen
makanan; formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; ganja medis dalam bentuk bercak dermal yang memfasilitasi pengiriman
obat-obatan; ganja medis dalam bentuk kapsul yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk
semprotan kulit yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk semprotan oral yang memfasilitasi
pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk tablet hisap yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis
dalam bentuk tincture yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; garam mandi obat; gel perawatan mulut obat; gel untuk
wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; gelang diresapi dengan obat nyamuk; ginseng untuk
penggunaan obat; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; homeishu [minuman keras
tonik obat yang mengandung ekstrak ramuan]; homeopati [obat komplementer]; homeopati [obat-obatan alternatif]; infus
herbal obat; infus obat; jamu dalam bentuk kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu sariawan usus; jamu tolak angin; jamu
tradisional; jamu untuk membantu melancarkan buang air kecil; jamu untuk membantu meluruhkan batu oksalat; jamu untuk
membantu meringankan wasir; jamu untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan; jamu untuk meredakan batuk berdahak;
jamu yang terbuat dari buah pace, kolesom dan madu; jamu-jamuan pelangsing tubuh; jamur obat; jel-jel yang mengandung
obat; kantong-kantong douche yang sudah diisi sebelumnya yang mengandung sediaan pembersih obat; kapsul gelatin untuk
obat-obatan; kapsul gelatin, kosong, untuk obat-obatan; kapsul untuk obat-obatan; kapsul yang terbuat dari polimer berbasis
dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kataplasma-kataplasma yang mengandung obat; kayu
cedar untuk digunakan sebagai obat nyamuk; kompres obat; kosmetik yang mengandung obat; kotak obat diisi, portabel,
untuk keperluan dokter hewan; kotak obat, portable, terisi; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim bibir
obat; krim kaki obat; krim kulit obat; krim obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; krim obat untuk perawatan kulit; krim obat untuk perlindungan kulit; krim obat, salep dan cairan untuk aplikasi
topikal, termasuk untuk menghilangkan nyeri otot dan/atau sendi, ruam, pemulihan bekas luka dan perawatan luka atau
laserasi; krim pelindung obat; krim ruam popok obat; krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
krim-krim yang mengandung obat; larutan cairan obat untuk rokok elektronik; larutan cairan obat yang mengandung vitamin,
untuk rokok elektronik; lilin pijat obat; losion untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion aftershave obat; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion kulit obat; lotion obat; lotion obat untuk kulit
terbakar; lotion obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion rambut mengandung obat; lotion ruam popok obat; lotion
tubuh obat; lotion wajah obat; lumpur obat; makanan suplemen vitamin dan mineral; memberi makan suplemen untuk
keperluan dokter hewan; mencuci muka antibakteri dengan obat; mencuci tangan dengan obat; minuman medis dalam bentuk
suplemen diet untuk detoksifikasi hati; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman
mineral obat; minuman obat; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik
rasa; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein sebagai zat tambahan untuk
kesehatan dan kesejahteraan secara umum; minuman segar daun kelor (jamu); minuman suplemen gizi untuk keperluan
medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis;
minyak bayi mengandung obat; minyak obat; minyak pijat obat; multi-purpose analgesik balm obat; obat alergi; obat amonia
untik dicium; obat anti gigitan nyamuk dan serangga dalam bentuk cairan; obat antiepilepsi; obat antijamur; obat antipiretik
dengan efek sedatif; obat antituberkulosis; obat antitumor; obat bakar anti nyamuk; obat dalam bentuk tablet untuk farmasi;
obat dan agen terapi; obat dan salep herbal; obat diare; obat dronabinol; obat herbal; obat hipoglikemik; obat homeopati; obat
implan; obat jagung; obat jerawat; obat kumur; obat kumur anti rongga gigi; obat kumur anti rongga obat; obat kumur anti
rongga untuk keperluan medis; obat kumur obat untuk hewan peliharaan; obat kumur untuk keperluan dokter hewan; obat
kumur untuk keperluan medis; obat kurap; obat luar berbahan baku herbal; obat luar berbahan baku kimiawi; obat nabilone;
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obat nyamuk bakar; obat nyamuk dalam bentuk lilin; obat otonom untuk keperluan medis; obat panu; obat pelembab bibir; obat
pelumas berbasis lidah buaya; obat penambah nafsu makan anak; obat pencahar; obat pencahar untuk hewan; obat pencahar
untuk keperluan dokter hewan; obat penenang; obat penenang hipnosis; obat penenang ringan (anxiolytic); obat penggemuk
badan; obat pengobatan infeksi HIV; obat pereda alergi; obat pereda luka bakar; obat pereda nyeri; obat pereda nyeri untuk
keperluan dokter hewan; obat pilek atau obat selesma; obat salep bibir; obat semprot gatal-gatal; obat semprot untuk biang
keringat; obat semprot untuk bisul; obat semprot untuk cacar; obat semprot untuk kadas; obat semprot untuk kutu air; obat
semprot untuk luka bakar; obat semprot untuk mengeringkan luka diabetes; obat semprot untuk panu; obat sitostatik untuk
keperluan medis; obat tetes mata; obat tetes pereda batuk; obat tetes telinga; obat tidur; obat traditional penggemuk badan;
obat untuk keringat; obat untuk keringat kaki; obat-obat gosok yang mengandung obat; obat-obatan; obat-obatan antidiabetes; obat-obatan antibakteri; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan berbahan baku kimiawi; obat-obatan
farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan homeopati; obat-obatan kardiovaskular; obat-obatan mentah; obat-obatan okular;
obat-obatan organoterapi; obat-obatan oriental untuk penyakit wanita; obat-obatan pelangsing tubuh; obat-obatan
serotherapeutic; obat-obatan suntik untuk pengobatan reaksi anafilaksis; obat-obatan tanpa resep; obat-obatan tradisional
Cina; obat-obatan untuk hewan; obat-obatan untuk keperluan dokter hewan; obat-obatan untuk keperluan gigi; obat-obatan
untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan medis; obat-obatan untuk mencuci mata; obat-obatan untuk mengatur
siklus menstruasi; obat-obatan untuk mengobati gangguan usus; obat-obatan untuk mengobati gejala penyakit radiasi; obatobatan untuk mengobati penyakit pencernaan; obat-obatan untuk mengobati penyakit pernapasan; obat-obatan untuk
meringankan sembelit; obat-obatan untuk pencegahan dan pengobatan kanker; obat-obatan untuk penggunaan medis; obatobatan untuk penggunaan oftalmologis; obat-obatan untuk pengobatan disfungsi ereksi; obat-obatan untuk pengobatan
kanker; obat-obatan untuk pengobatan penyakit menular; obat-obatan untuk pengobatan penyakit tulang; obat-obatan untuk
pengobatan penyakit virus; obat-obatan untuk sembelit; obat-obatan untuk sembelit [sembelit]; obat-obatan, sediaan medis
dan kedokteran hewan; pakan ternak yang diberi obat; pasta gigi obat; pelembab kulit obat; pelembab tubuh obat; pelembab
wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pelembab wajah obat; pembersih daerah kewanitaan
mengandung obat; pembersih obat untuk kulit dan luka; pembersih wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; pencucian vagina yang mengandung obat; pengelupas sel kulit (peel) wajah mengandung obat untuk mengobati
kondisi dermatologis; pengganti makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; penyeka obat;
perasa obat untuk digunakan dalam rokok elektronik; permen karet obat; permen obat; permen yang mengandung obat;
permen, obat; plester-plester yang mengandung obat; probiotik untuk digunakan sebagai suplemen diet; radix glycyrrhizae
obat; ragi bir untuk digunakan sebagai suplemen makanan; ramuan jamu; ramuan obat; roti yang diperkaya vitamin untuk
tujuan terapi; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah;
sabun tangan obat; sabun tubuh yang diberi obat; sabun wajah obat; salep mentolated obat multi-tujuan; salep obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; salep ruam popok obat; salep yang mengandung obat; salep-salep yang mengandung obat;
sampo kering obat; sampo mengandung obat; sampo obat; sampo obat untuk hewan peliharaan; sediaan baskom obat;
sediaan dan bahan obat; sediaan farmasi atau obat tetes mata antibiotik dan anti inflamasi; sediaan farmasi multi-vitamin;
sediaan farmasi untuk digunakan sebagai obat tetes mata; sediaan mandi obat untuk penggunaan terapi; sediaan mandi, obat;
sediaan menghilangkan kutil obat; sediaan nutraceutical untuk digunakan sebagai suplemen diet; sediaan obat; sediaan obat
nyamuk; sediaan obat penahan darah; sediaan obat terapi untuk mandi; sediaan obat untuk digunakan dalam onkologi;
sediaan obat untuk mengobati halitosis; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau tablet terkompresi;
sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk kapsul; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet;
sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet terkompresi; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam
bentuk tetes; sediaan obat untuk pengobatan penyakit menular; sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan pencukuran obat;
sediaan pengobatan mulut obat; sediaan perawatan bibir obat; sediaan perawatan kesehatan obat; sediaan perawatan kulit
obat; sediaan perawatan mulut yang mengandung obat; sediaan perawatan obat; sediaan perawatan obat untuk anjing;
sediaan perawatan obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan obat untuk kucing; sediaan perawatan obat untuk ternak;
sediaan perawatan rambut mengandung obat; sediaan perawatan wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; sediaan pertumbuhan rambut obat; sediaan semprotan obat hidung; sediaan untuk membuat minuman obat;
sediaan vitamin; sediaan vitamin A; sediaan vitamin B; sediaan vitamin C; sediaan vitamin D; sediaan vitamin campuran;
sediaan vitamin dan mineral; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai suplemen pada susu formula bayi;
sediaan vitamin dan mineral untuk keperluan medis; sediaan zat vitamin; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen);
semprotan dan stik aromaterapi yang mengandung obat untuk menghilangkan stres; semprotan herbal obat dan krim herbal
untuk penggunaan tubuh eksternal; semprotan obat; semprotan obat untuk mulut; semprotan tenggorokan obat; semprotansemprotan yang mengandung obat; serat biji rami untuk digunakan sebagai suplemen makanan; serat makanan untuk
digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen makanan; serum untuk wajah mengandung obat untuk mengobati
kondisi dermatologis; shampoo ketombe obat; sirup obat batuk; spons obat untuk luka; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari
vitamin; strip tes yaitu mendeteksi alkohol dan obat-obatan terlarang untuk medis; sulfonamid dalam sifat obat-obatan;
sulfonamides [obat-obatan]; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau memiliki manfaat kesehatan;
suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur; suplemen diet untuk mengendalikan berat badan; suplemen diet
untuk mengendalikan kolesterol; suplemen gizi dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk
bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk butiran untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk
granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam
bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam
bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam sifat
campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan
medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk
keperluan medis; suplemen gizi terutama terdiri dari kalsium; suplemen gizi terutama terdiri dari magnesium; suplemen gizi
terutama terdiri dari zat besi; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani, untuk keperluan medis; suplemen gizi untuk
keperluan kesehatan hewan; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen gizi yang terbuat dari pati
diadaptasi untuk keperluan medis; suplemen herbal dan makanan untuk membantu produksi susu pada hewan menyusui;
suplemen makanan alami untuk mengobati claustrophobia; suplemen makanan bubuk untuk keperluan medis; suplemen
makanan bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen
makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan
tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan
dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis;
suplemen makanan dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet untuk
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keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam sifat
ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen
makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan; suplemen
makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet bubuk untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk batangan protein siap saji;
suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk, bukan
untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam
bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet
untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
dalam sifat bar protein siap makan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan, bukan
untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen
makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen
makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet di alam infus herbal
campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen makanan
kesehatan terutama terbuat dari minyak; suplemen makanan kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus;
suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan obat untuk konsumsi manusia; suplemen makanan terutama
terdiri dari kalsium; suplemen makanan terutama terdiri dari magnesium; suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi;
suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan tulang; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
mukosa; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; suplemen makanan untuk hewan peliharaan dalam bentuk suguhan; suplemen makanan untuk
hewan peliharaan dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen
makanan untuk perbaikan struktural struktur epidermis; suplemen makanan untuk perlindungan struktural struktur epidermis;
suplemen makanan untuk unggas, sapi, babi dan ternak lainnya; suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami;
suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi manusia
(minyak); suplemen makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet;
suplemen nutrisi bubuk untuk keperluan medis; suplemen nutrisi bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen nutrisi dalam
sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi non-obat untuk pakan ternak; suplemen nutrisi
yang digunakan untuk diet sebagai makanan fungsionalitas; suplemen nutrisi yang terdiri dari ekstrak jamur; suplemen obat
untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen pakan ternak untuk keperluan dokter hewan; suplemen tambahan dan vitamin;
suplemen vitamin; suplemen vitamin cair; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat minuman effervescent ketika
ditambahkan ke air; suplemen vitamin dan mineral; suplemen vitamin dan mineral untuk hewan peliharaan; suplemen vitamin
untuk hewan; susu bubuk lactobacillus instan untuk suplemen; tablet hisap obat; tablet vitamin; tablet vitamin efervesen;
tablet-tablet yang mengandung obat; tambalan suplemen vitamin; tanaman obat dalam bentuk kering atau diawetkan; tapaltapal (bahan yang lembut dan lembab yang ditempelkan ke badan) yang mengandung obat; teh aromatik untuk penggunaan
obat; teh daun kelor (jamu); teh obat; tetes vitamin; tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; toner
kulit obat; tonik [obat-obatan]; tonik restorative (obat-obatan); vitamin; vitamin bergetah; vitamin dan mineral batangan untuk
keperluan medis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan
mukosa; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pencegahan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; vitamin dan
mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; vitamin dan
mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan mukosa; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; vitamin dan
mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan
gangguan sendi; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral
untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk penggunaan oral; vitamin dan mineral untuk
perbaikan struktural struktur epidermis; vitamin dan mineral untuk perlindungan struktural struktur epidermis; vitamin dan obat
untuk burung; vitamin dan obat untuk kucing; vitamin dan obat untuk unggas; vitamin dan suplemen makanan diet untuk
hewan; vitamin dan suplemen vitamin; vitamin prenatal; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk hewan;
vitamin untuk hewan peliharaan; vitamin untuk orang dewasa; zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral, asam amino dan unsur
mikro; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi===
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: hitam dan atau putih
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: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Busa (kosmetik) [Mousse]; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk
(kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik;
Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk
pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik
fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan
kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik,
pensil alis dan eyeliner; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan
kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik dan
perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik
untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum
anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Spray wajah
(kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah
(kosmetik); bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body
lotion untuk keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik];
cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi
halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel
wajah [kosmetik]; grease untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik
dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat
rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan
kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu;
kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang mengandung vitamin;
kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak,
concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem
bibir, cat kuku; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk
perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit;
krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan
tubuh; krim pembersih [kosmetik]; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh
untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik];
krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan
balsem untuk keperluan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit
kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker wajah kosmetik; masker wajah
untuk penggunaan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan
kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual
satu unit; paket kosmetik wajah; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pembersih tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pensil mata
kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; pewarna kosmetik;
pijat lilin untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk kosmetik dalam bentuk aerosol
untuk perawatan kulit; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun-sabun, sabun mandi, wangiwangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik
dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan
televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi
(kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; toner wajah kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071292
: 21/10/2021 10:19:18
:
: Billy Level

540 Etiket

: Mekar Asri 1 Blok c6 nomor 6 Citra Raya Kab Tangerang Banten 15710, Kabupaten
Tangerang, Banten, 15710

Halaman 636 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Happy Garden Indonesia
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Muda, Hijau Tua, dan putih
: 21
: ===pot tanaman hidroponik untuk berkebun di rumah; wadah penanam hidroponik untuk keperluan rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071293
: 21/10/2021 10:20:07
:
: INDRA KIKI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Ratu Indah Blok A.I/22 Rt. 001 Rw. 013
Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk
Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Kresnami Sonyaruri S.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NERO WATER STORAGE TANK + Logo
: NERO WATER STORAGE TANK + Logo : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua.
: 6
: ===Katup pipa air dari logam; Tangki air dari stainless; air-pipa logam; corong talang air dari logam; logam penyangga tong;
talang logam; tangki air dari logam untuk keperluan industri; tangki air dari logam untuk keperluan rumah tangga; tangki air
hujan dari logam; tangki air logam; tangki penyimpanan air dari logam untuk keperluan industri; tangki penyimpanan cairan
logam; tong air dari logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021071294
: 21/10/2021 10:20:24
:
: PT. Adiandra Albari Medika

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL REOG no 17 A Turangga Lengkong Bandung., Kota Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Adiandra Medika
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Kelasi
: 44
: ===Jasa konsultasi pertanian, termasuk jasa konsultasi pertanian yang disediakan lewat internet; Klinik Mata; Klinik
kecantikan; Klinik medikal; Layanan Klinik Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin; Layanan klinik medis yang menyediakan obatobatan China, perawatan kesehatan sehubungan dengan obat-obatan China; Layanan perawatan bulu mata palsu; Layanan
sulam garis mata; Penyewaan bidet; chiropractic, fisioterapi, akupunktur, osteopati, kedokteran olahraga, pijat dan layanan
paramedis; jasa khitan/sunat; jasa khitan/sunat plus hypnosis; jasa klinik; jasa-jasa yang terkait dengan khitan/sunat; klinik
khitan/sunat; layanan klinik bedah plastik dan kosmetik; layanan klinik gigi; layanan klinik kesehatan; layanan klinik medis;
layanan klinik medis keliling; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penurunan berat badan; layanan operasi penglihatan laser; layanan
pengendalian hama untuk pertanian; layanan penitipan siang hari klinik medis untuk anak-anak yang sakit; layanan perawatan
medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit; layanan pijat kaki; layanan spa sehari; memberikan informasi di bidang
kesehatan dan kesejahteraan; memberikan informasi di bidang konseling dan perawatan psikologis; memberikan informasi di
bidang ortodontik; memberikan informasi gizi tentang makanan untuk keperluan penurunan berat badan medis; memberikan
informasi kesehatan mental dan kebugaran; memberikan informasi medis di bidang dermatologi; memberikan informasi medis
di bidang geriatri; memberikan informasi medis di bidang penurunan berat badan; memberikan informasi medis melalui situs
web; memberikan informasi melalui internet di bidang diabetes; memberikan informasi mengenai identifikasi tanaman dan
bunga untuk keperluan hortikultura; memberikan informasi terkait chiropractic; memberikan informasi terkait dengan hama
pemusnahan untuk pertanian, hortikultura, dan kehutanan; memberikan informasi terkait dengan panduan diet dan nutrisi;
memberikan informasi terkait dengan suplemen makanan dan gizi; memberikan informasi terkait layanan penataan rambut

740

540 Etiket

Halaman 637 dari 1251

dan salon kecantikan; memberikan informasi terkait layanan salon kecantikan; memberikan informasi terkait moksibusi;
memberikan informasi terkait pembiakan hewan; memberikan informasi terkait pembunuhan gulma; memberikan informasi
terkait penanaman pohon taman; memberikan informasi terkait penggunaan pupuk; memberikan informasi terkait penyebaran
pupuk; memberikan informasi terkait penyewaan peralatan pertanian; memberikan informasi terkait perawatan kebun atau
bunga; memberikan informasi yang berkaitan dengan akupunktur; memberikan informasi yang berkaitan dengan kedokteran
gigi; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan asuhan keperawatan; memberikan informasi yang berkaitan
dengan layanan kesehatan hewan; memberikan informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan fisik; memberikan informasi
yang berkaitan dengan penyewaan mesin dan peralatan medis; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan
mesin dan peralatan untuk digunakan di salon kecantikan atau toko tukang cukur; memberikan informasi yang berkaitan
dengan penyewaan mesin pemotong rumput; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan tanaman pot;
memberikan informasi yang berkaitan dengan perawatan sendi yang terkilir, keseleo atau patah tulang; memberikan informasi
yang berkaitan dengan persiapan dan pengeluaran obat-obatan; memberikan informasi yang berkaitan dengan pijat tradisional
Jepang; memberikan informasi yang berkaitan dengan pijatan; memberikan saran medis di bidang dermatologi; memberikan
saran medis di bidang geriatri; memberikan saran medis di bidang penurunan berat badan; menyediakan fasilitas mandi Turki;
menyediakan fasilitas pemandian umum; menyediakan fasilitas perawatan jangka panjang; menyediakan fasilitas rehabilitasi
fisik; menyediakan fasilitas rehabilitasi mental; menyediakan fasilitas sauna; menyediakan informasi di bidang layanan medis,
layanan klinik medis, rawat inap, pemeriksaan fisik, kedokteran gigi, layanan farmasi untuk resep kecantikan atau sediaan
medis; menyediakan informasi online tentang pertanian, hortikultura, dan layanan kehutanan; menyediakan layanan
perawatan penghentian merokok; menyediakan pemandian umum untuk keperluan sanitasi; menyediakan terapi laser untuk
mengobati kondisi medis; menyediakan toilet portabel untuk acara-acara; perawatan kesehatan; perawatan kulit wajah kimia;
perawatan laser kosmetik rambut yang tidak diinginkan; pijat ayurvedic; rumah khitan/sunat===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071295
: 21/10/2021 10:21:34
:
: CHRISTINA WAHYUNI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TAMAN SURYA 3 BLOK K-5 NO. 25 RT.010, RW.015, KEL. PEGADUNGAN, KEC.
KALIDERES, KOTA ADM. JAKARTA BARAT, PROVINSI DKI JAKARTA 11830, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11830
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MYOONSKIN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH
: 3
: ===Serum kecantikan (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam
bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dekoratif; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik
untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; masker kecantikan wajah;
masker kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071296
: 21/10/2021 10:21:42
:
: ACHMAD

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Desa BATIKAN Rt.002/ Rw.015 ,Kel. PABELAN, Kec.MUNGKID ,kab.MAGELANG,
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, 56512
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: dunia herbal
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: tulisan dan logo dunia herbal menggunakan warna emas
: 40
: ===Jasa industri obat dan hasil-hasil farmasi; Jasa industri produk farmasi; Pengolahan madu; pembuatan biofarmasi khusus;
pembuatan obat-obatan; pembuatan produk khusus untuk industri farmasi, kimia dan makanan dengan mengompresi dan
memadatkan bubuk dan butiran; pengawetan madu; pengobatan bahan biofarmasi; pengolahan bahan baku; pengolahan
bahan baku untuk pembuatan makanan dan minuman; pengolahan bahan biofarmasi untuk orang lain; pengolahan bahan
obat; pengolahan dan transformasi sumber daya mineral dan bahan baku lainnya===

740

Halaman 638 dari 1251

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071297
: 21/10/2021 10:23:23
:
: PT Paragon Technology and Innovation

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ciledug Raya No 10, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Life Beyond
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan atau putih
: 5
: ===Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman yang
mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk
kesehatan; Sediaan dari vitamin; Sediaan-sediaan campuran vitamin; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan
antioksidan; Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen tambahan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C;
Suplement bernutrisi; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan,
Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon,
minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyokoyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil
makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung
obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk
pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; antioksidan [suplemen makanan]; campuran minuman suplemen
gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; cuci tangan dengan antibiotik; makanan
suplemen vitamin dan mineral; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; sabun
antibakteri; salep antibiotik; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan multivitamin; sediaan vitamin; sediaan vitamin campuran;
semprotan antibakteri; suplemen bubuk nutrisi; suplemen gizi dalam bentuk bubuk; suplemen gizi dalam bentuk kapsul;
suplemen gizi dalam bentuk tablet; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen kalsium; suplemen
karbohidrat; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan dengan efek
kosmetik; suplemen makanan mineral; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan terdiri dari mineral;
suplemen mineral; suplemen nutrisi; suplemen vitamin; suplemen vitamin cair; suplemen vitamin dan mineral; tablet vitamin;
tambalan suplemen vitamin; vitamin dan suplemen vitamin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071298
: 21/10/2021 10:24:16
:
: PT. CITRA KOALA INTERNASIONAL

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Pantai Indah Selatan, Ruko Elang Laut F10, PIK, Kelurahan Kamal Muara,
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NANWEI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN ORANYE
: 8
: ===Alat pengebor; Alat pengupas kabel [perkakas tangan]; Alat peregang kawat logam [perkakas tangan]; Alat potong ulir
[perkakas tangan]; Bor gurdi tangan untuk tukang kayu; Bor tangan , dioperasikan dengan tangan; Gerek sedok, pahat lekuk
(perkakas tangan); Gurdi sekrup tipis (perkakas tangan); Kepala bor; Ketokan dan set mati [perkakas tangan]; Kikir [perkakas
tangan]; Kunci inggris ulir [perkakas tangan]; Kunci kepala bor (manual); Kunci pas [perkakas tangan]; MATA BOR; Mata bor
(bagian dari alat tangan); Mata bor kaca; Palu bumping [perkakas tangan]; Palu dari kuningan [perkakas tangan]; Pemadat
tanah [perkakas tangan]; Penggaris siku [perkakas tangan]; Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; Perkakas
pengeling, dioperasikan tangan; Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan; Pisau [perkakas tangan]; Pompa air tangan,
cangkul, sekop, gerinda, batu asahan, gergaji tangan, intan pemotong kaca, obeng, kunci, kikir, dongkrak tangan, pisau-pisau,
perkakas ketam, pedang, palu (martil), bor-bor, tang, pisau cukur, sabit, kampak, pahat tusuk, godam, alat pematri, alat solder,
linggis, serutan kayu (bukan listrik atau mesin), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot cairan (sprayer
dengan tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), pisau pemangkas tanaman, pisau untuk pemotong rumput (alat
tangan), alat penyemprot hama tanaman (sprayer) yang digerakkan dengan tangan, alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan
dengan tangan), penyemprot-penyemprot backpack manual dengan tekanan tinggi, penyemprot-penyemprot ransel semi
otomatis, alat penanam benih (benih jagung, padi, kacang-kacangan dan sayur-sayuran), peralatan pertanian (perkakas
tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), gerek (alat tangan), alat pelubang, kampak-kampak, batang pemotong,
pisau pemangkas tanaman, mata bor (bagian dari alat tangan), alat pengasah mata pisau, pisau (alat tangan), pemangkas

740

Halaman 639 dari 1251

tanaman pembatas, pisau untuk mencangkok tanaman, pahat-pahat, alat pemotong (pisau), pisau kecil, alat penyemprot obat
pembasmi parasit tanaman (alat tangan), alat penggali (alat tangan), pegangan bor (alat tangan), bor-bor, pemadat tanah (alat
tangan), alat pemotong (alat tangan), alat pemetik buah (alat tangan), alat-alat kebun (alat tangan), alat-alat pencangkokan
(alat tangan), bor tangan (alat tangan), alat pemecah es, alat pemercik obat serangga (alat tangan), semprotan obat serangga
(alat tangan), alat penguap obat serangga (alat tangan), gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau, gunting pemotong rumput (alat
tangan), pisau pemotong, alat pelobang (alat tangan), alat pembunuh parasit tanaman, gunting besar pemangkas, pompa
(tangan), alat pelantak tangan (alat tangan), daun gergaji (bagian dari alat tangan), pegangan gergaji, gergaji (alat tangan),
gunting, obeng, sabit-sabit bertangkai, gunting tanaman, alat-alat pengasah, alat penyemprot serangga (alat tangan), alat
pencabut tangan berduri (alat tangan), pemangkas pohon, alat penyemprot obat pembasmi serangga (alat tangan),
pencincang sayuran, pisau sayuran, pemotong sayuran, pengiris sayuran, roda pengasah (alat tangan), kunci inggris (alat
tangan).; Sambungan untuk pegangan bor untuk tap potong ulir; Sisir besar [perkakas tangan]; alat potong berputar [perkakas
tangan]; bit pengebor terbuat dari karbid untuk membuat lubang (bagian dari peralatan tangan); bor (peralatan tangan); bor
tangan bukan listrik untuk kayu; bor tangan tidak termasuk bor listrik; bor untuk mengukir; clurit untuk rumput [perkakas
tangan]; garu [perkakas tangan]; gergaji [perkakas tangan]; gunting bordir; kunci pas ratchet [perkakas tangan]; kunci pas
soket [perkakas tangan]; linggis [perkakas tangan]; mata obeng; obeng mur (alat tangan); obeng, non-listrik; palu [perkakas
tangan]; pemegang bor [alat-alat tangan]; pemotong baut [perkakas tangan]; pencabut paku [perkakas tangan]; penggali
[perkakas tangan]; perkakas tangan untuk memotong, mengebor, menggiling, menajamkan dan merawat permukaan; pisau
rumput (perkakas tangan); sekop [perkakas tangan]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071299
: 21/10/2021 10:28:06
:
: PT Paragon Technology and Innovation

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ciledug Raya No 10, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Life Beyond
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan atau putih
: 29
: ===Air kaldu yang dipadatkan; Bahan dasar untuk membuat susu kocok; Buah-buahan dalam kaleng; Campuran kacang

540 Etiket

panggang; Cream for beverage [dairy products]; Cumi Cah Kangkung; Cumi Sotong, tidak hidup; Daging kalkun; Daging sapi
muda; Haddock (ikan) asap; Hasil produksi susu; Jeli; Jeli sayuran; Kacang mete panggang; Keju; Keju segar (fresh cheese);
Konsentrat kaldu; Krim asam (pengganti); Krim chantilly; Krim kelapa; Krimmer kopi (berbahan dasar susu); Makanan (hasil)
laut, tidak hidup; Makanan ringan berbahan dasar singkong; Mentega almond; Minuman berbahan dasar kedelai digunakan
sebagai pengganti susu; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau
tidak; Minyak argan; Minyak goreng (semprot) berbahan dasar sayuran; Minyak jagung; Minyak kacang brazil; Minyak kenari
(kacang); Minyak salad; Olesan kacang almond; Pengganti daging berbahan dasar sayuran; Produk daging vegetarian dan
vegan; Protein untuk konsumsi manusia; Ratatouille (makanan vegetarian); Salmon (ikan) asap; Sarden dan makarel; Sawo
olahan; Sayuran (mousses); Sayuran (tambahan pate); Sayuran yang dihaluskan (dalam bentuk pasta atau cairan); Scotch
eggs [telur rebus yang dibungkus dengan daging sosis dan dilapisi dengan remah-remah]; Sea bass (ikan), tidak hidup; Sea
bream (ikan), tidak hidup; Sediaan Trout (ikan) laut; Sediaan bawang merah; Sediaan biji chia; Sediaan biji semangka;
Sediaan biji wijen; Sediaan biji-bijian; Sediaan boletes [jamur]; Sediaan daun bawang; Sediaan jagung rebus; Sediaan kacang;
Sediaan kacang brazil; Sediaan kacang kedelai; Sediaan kacang mede; Sediaan terompet hitam [jamur]; Sediaan wortel;
Silver carps (Ikan), tidak hidup; Sosis; Stews (rebusan); Suet (lemak pada pada sapi) untuk makanan; Susu UHT; Susu dan
produk susu, termasuk yang dicampur dengan produk lain (memiliki produk susu dan susu sebagai kandungan utama) dan
pengganti yang sama dan produk yang dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas lain) khususnya minuman susu dan susu
bubuk, baik dengan perasa maupun tidak; Susu evaporasi (susu kental) dengan dan tanpa pemanis; Susu kacang kedelai;
Susu kedelai; Suyuran (dalam) botol; Tahu; Telur Skotlandia; Trout (ikan) asap; Tuna (ikan), kalengan; Udang Selingkuh; Veal
stock (olahan dari tulang daging sapi muda); Yoghurt; abalon, tidak hidup; abura-age [potongan tahu goreng]; acai berry,
diolah; acar pedas; air kaldu; ajvar [paprika yang diawetkan]; akar sayuran olahan; albumen untuk keperluan kuliner; alginat
untuk keperluan kuliner; almond (kacang) berbumbu; almond (kacang) panggang; almond (kacang), diolah; almond ditaburi
gula; almond panggang; antipasti (hidangan pembuka); arracacha yang diproses [wortel putih]; artichoke, diolah; asparagus,
diolah; aspic (jelli); ayam; baby corn, diolah; bahan pengganti mentega; bawang bombai; bawang merah olahan digunakan
sebagai sayuran; bawang merah, diawetkan; bawang merah, diolah; bawang putih olahan digunakan sebagai sayuran;
bawang putih yang diawetkan; bayam, beku; bayam, dimasak; belimbing olahan; benih disiapkan untuk makanan manusia;
beri (buah), diolah; beri, beku; beri, dikeringkan; biji bunga matahari, diolah; biji bunga matahari, disiapkan; biji chia, diolah; biji
labu olahan; biji rami olahan; bisques (sup); bit daging; blackberry, beku; blackcurrant, beku; blackcurrant, diolah; blueberry,
beku; blueberry, keringkan; boletes [jamur], diolah; boneka cabai; botifarra [sosis]; bratwurst (saus); buah dan sayuran kaleng;
buah dan sayuran olahan; buah dan sayuran yang diawetkan; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan
dimasak; buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang dimasak; buah irisan botolan;
buah kaleng atau botol; buah leci olahan; buah mentah, diiris; buah mentah, kupas; buah tidak dimasak, disiapkan; bubuk
keju; bubur apel; bubur buah acai; bulgogi [Hidangan Daging Sapi Korea]; buncis kacang mede; buncis, diawetkan; buncis,
diolah; buncis, disiapkan; bunga olahan yang bisa dimakan dalam bentuk kristal; cabai dengan daging; cabai dengan keju;
cabai yang diawetkan; campuran daging yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak; campuran makanan ringan yang terdiri
dari buah kering dan kacang olahan; campuran makanan ringan yang terdiri dari kacang wasabi, kacang olahan, buah atau
kismis kering; capcay; caponata (hidangan); ceri(buah), diolah; ceri, beku; ceri, diawetkan; ceri, keringkan; ceviche (hidangan
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laut); chanterelles [jamur], diawetkan; chia milk [bahan pengganti susu]; chili verde [hidangan siap saji]; chuños [kentang bekukering]; chuños [kentang kering]; clementine (buah), diolah; cloudberry, diolah; cod (ikan), tidak hidup; cold cuts (daging);
collard greens (kacang-kacangan), diolah; compotes (hidangan penutup); consommés (sup); corn dogs (saus); cumi dalam
adonan; cumi, tidak hidup; daging asap; daging atau ikan kalengan; daging babi dan kacang kalengan; daging dimasak dalam
botol; daging irisan; daging kornet; daging masak; daging olahan asap; daging sapi; daging sapi rebus; daging yang telah
diawetkan sebelumnya dan siap untuk dimasak; daun bawang, diolah; dendeng; dicampur minyak sayur untuk keperluan
kuliner; dicampur minyak sayur untuk makanan; ekstrak daging; ekstrak daging sapi panggang; ekstrak rumput laut untuk
makanan; ekstrak sayuran untuk keperluan kuliner; ekstrak tomat; ganggang olahan untuk makanan manusia; ghee (minyak
samin); goji berry (buah), diolah; hazelnut (kacang) panggang; headcheese (keju tanpa lemak); hidangan pembuka siap saji
yang terutama terdiri dari daging lobster yang dicelupkan ke dalam adonan dan digoreng; ikan asap; ikan asin; ikan rebus dan
kering; ikan teri, diolah; ikan teri, tidak hidup; irisan buah; irisan buah, kalengan; irisan sayuran, kaleng; jagung manis, diolah;
jagung manis, kalengan; jagung rebus; jagung rebus disiapkan dengan keju; jagung rebus disiapkan dengan rempah-rempah;
jambu biji stroberi olahan; jamur jerami, diawetkan; jamur jerami, diolah; jamur shiitake, diawetkan; jamur shiitake, dikeringkan;
jeruk keprok, diolah; jeruk nipis Spanyol olahan; jus sayuran untuk memasak; jus tiram; jus truffle (jamur); kacang adzuki,
diawetkan; kacang almond, ditumbuk; kacang campuran berbumbu; kacang dadih [sayuran olahan]; kacang diberi bumbu;
kacang digoreng ulang; kacang dikupas; kacang kaleng; kacang kedelai, diawetkan, untuk dimakan; kacang kedelai, diolah;
kacang lebar, diawetkan; kacang mede asin; kacang mede, diolah; kacang olahan, biji dan daun sirih digunakan sebagai
bahan pan masala; kacang panggang; kacang panggang dalam saus tomat; kacang pucat; kacang, diawetkan; kacang,
dikeringkan; kacang, diolah; kacang, kalengan; kakap merah (ikan), tidak hidup; kaktus olahan untuk makanan; kaldu sup
terbuat dari rumput laut; karper, tidak hidup; kaviar; kebab shish (daging); keju; keju Fondue; keju cheddar; keju dalam bentuk
dips; keju dari susu domba; keju dicampur; keju lembut; keju padat; keju peram; keju putih lembut; keju putih lembut yang
padat; keju yang diawetkan; keju yang mengandung rempah-rempah; kelapa, kering; kentang goreng singkong; kentang
panggang; kerang biru, tidak hidup; kerang, tidak hidup; keripik apel; keripik kedelai; keripik kentang rendah lemak; keripik
pisang; keripik sayuran; keripik singkong; kismis; kismis merah, beku; konsentrat sayuran untuk keperluan kuliner; krim
berbahan dasar sayuran; krim buatan [bahan pengganti produk susu]; krim mentega; kroket ayam; kubis, diolah; kubus sup;
kuli babat (dari hewan peternakan); kulit bahtera, tidak hidup; kulit sosis terbuat dari bahan sintetis; kura-kura bercangkang
lunak, tidak hidup; labu bubur; labu, diolah; landak laut, tidak hidup; lassi (minuman yoghurt); lemak daging sapi; lemak hewani
untuk makanan; lemak kelapa; lidah buaya disiapkan untuk konsumsi manusia; lobster berduri, tidak hidup; macadamias
panggang; makanan (hasil) laut, kalengan; makanan berbahan dasar sayuran; makanan berbahan dasar tahu; makanan
dingin terutama terdiri dari daging; makanan dingin terutama terdiri dari unggas; makanan dingin yang sebagian besar terdiri
dari daging; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan laut tempura; makanan pengganti berbahan dasar
buah dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup susu dingin; makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan
ringan berbahan dasar kacang probiotik; makanan ringan berbahan dasar probiotik; makanan ringan berbahan dasar probiotik
almond; makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan berbahan dasar yogurt probiotik; makanan ringan dengan
bahan utama daging; makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan yang terbuat
dari daging; makanan/hidangan utama berbahan dasar sayuran; manisan almond; mengolah sayuran akar yang bisa dimakan;
mentega; mentega apel; mentega dengan bumbu; mentega kakao; mentega kelapa; mentega putih; mentega susu; minuman
berbahan dasar santan; minuman berbahan dasar susu almond; minuman berdasarkan pengganti susu fermentasi; minuman
yang terutama terdiri dari susu; minyak almond; minyak alpukat; minyak argan untuk keperluan kuliner; minyak argan untuk
memasak; minyak bayam; minyak beechnut; minyak bekatul untuk makanan; minyak berbumbu; minyak biji apel; minyak biji
asam jawa; minyak biji camellia untuk makanan; minyak biji kapas untuk keperluan kuliner; minyak biji labu; minyak biji labu
untuk keperluan kuliner; minyak biji quinoa; minyak biji teh; minyak biji tomat; minyak bunga matahari; minyak bunga matahari
untuk keperluan kuliner; minyak bunga matahari untuk makanan; minyak canola; minyak canola untuk keperluan kuliner;
minyak canola untuk makanan; minyak colza untuk keperluan kuliner; minyak colza untuk makanan; minyak dedak padi;
minyak dedak padi untuk keperluan kuliner; minyak goreng; minyak hewani untuk keperluan kuliner; minyak hewani untuk
makanan; minyak jagung; minyak jagung untuk makanan; minyak kacang kedelai untuk keperluan kuliner; minyak kacang
kedelai untuk makanan; minyak kacang kedelai untuk memasak; minyak kacang mete; minyak kacang untuk makanan; minyak
kelapa untuk makanan; minyak labu pahit; minyak lobak; minyak rapa untuk makanan; minyak rempah untuk keperluan
kuliner; minyak sacha inchi; minyak sayur dicampur; minyak sayur untuk keperluan kuliner; minyak sayur untuk makanan;
minyak tulang untuk makanan; minyak wijen; minyak wijen untuk makanan; nasi susu; natto [kacang kedelai fermentasi];
olahan daging ayam untuk isian roti burger; olahan kedelai untuk isian roti burger; olesan berbahan dasar kacang; olesan keju;
olesan terbuat dari minyak nabati; pasta artichoke; pasta ikan teri; pasta udang; pecan manisan; pengaturan buah olahan;
pengganti keju; persiapan sup rumput laut; potongan daging sapi; prem (buah); prem yang diawetkan; produk daging olahan;
produk daging sapi; produk ikan asap; produk ikan kaleng; produk ikan olahan; produk ikan olahan untuk makanan manusia;
produk makanan daging yang diawetkan; produk makanan laut (diasap); produk makanan laut kalengan; produk makanan laut
olahan; produk olahan hasil laut dalam botolan; produk olahan ikan dalam botol; produk yang terutama terdiri dari daging;
prostokvasha [susu asam]; protein nabati yang secara tekstur belum terbentuk untuk digunakan sebagai meat extender;
pulses (kacang-kacangan) disiapkan untuk makanan manusia; pulses (kacang-kacangan), diawetkan; pulses (kacangkacangan), dikeringkan; pulses (kacang-kacangan), diolah; quark [produk susu]; quenelles; quince (buah), diolah; radicchio
(tanaman) olahan; raspberry, beku; rebung, diawetkan; rebung, dikeringkan; rhubarb (tanaman), diolah; rollmops (ikan fillet);
roti burger daging kalkun; roti burger sayur; roti daging cincang; roti daging sapi; roti hamburger tidak dimasak; roti tahu;
ryazhenka [susu panggang fermentasi]; rösti (hidangan dari kentang); salad ayam; salad daging kalkun; salad sayuran;
salmon (ikan), kalengan; salmon (ikan), tidak hidup; santan untuk keperluan kuliner; sarden (ikan), kalengan; sashimi; sate
[daging panggang yang ditusuk]; satsumas (tanaman) diolah; saus cocol tzatziki; saus kacang; saus keju; sayap ayam;
sayuran acar dalam cuka; sayuran asin; sayuran cepat beku; sayuran kaleng atau botol; sayuran mentah, diiris; sayuran
mentah, kupas; sayuran tempura; sayuran yang dimasak dengan cuka; sayuran, dikeringkan; sediaan buah merah; sediaan
chanterelles [jamur]; sediaan cumi untuk makanan manusia; sediaan kacang-kacangan untuk makanan manusia; sediaan
macadamias (kacang-kacangan), siap sedia; sediaan sayuran merah; sediaan sup sayur; selada kol; selai blackberry; selai
blackcurrant; selai blueberry; selai ceri; selai ceri hitam; selai kacang mete; selai kelembak; selai prem merah; selai rasberi;
selubung makanan selulosa; selubung sosis; selubung sosis, alami atau buatan; seolleongtang [kaldu tulang sapi Korea]; siput
untuk makanan manusia; siput, dimasak; siput, kalengan; snack bar berbahan dasar biji; sosis; sosis daging; sosis dalam
adonan; sosis tidak dimasak; sosis yang diawetkan; souffle (hidangan) kentang manis; souffle keju; squash (labu) spread;
steak daging; stik keju; stok olahan berbahan dasar rumput laut; stroberi, beku; sujuk [sosis]; sultana (buah anggur hijau tanpa
biji); sumsum hewan untuk makanan; sup kacang merah; sup kental tomat; susu acidophilus; susu albumin; susu almon; susu
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beras untuk digunakan sebagai bahan pengganti susu; susu beras untuk keperluan kuliner; susu kedelai; susu kedelai menjadi
bahan pengganti susu; susu kedelai untuk keperluan kuliner; susu kelapa; susu kental; susu sapi; susu semi-skim; susu skim;
sweetfish (ikan), tidak hidup; swordfish (ikan), tidak hidup; tahini [pasta biji wijen]; tajine [hidangan daging, ikan atau sayuran];
telur asin; telur bekicot untuk dimakan; telur bitan; tempe; terompet hitam [jamur], diolah; terrines ayam; tiram, tidak hidup;
tomat, diolah; topping bruschetta; truffle [jamur], diawetkan; truffle, diawetkan; udang, bukan hidup; ulat kepompong untuk
makanan manusia; wortel, diolah; wortel, kalengan; yoghurt untuk membuat custard; zaitun yang diawetkan, dikeringkan dan
dimasak===
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===Jasa perencanaan/ pengoperasian/pengaturan kompetisi permainan online/kompetisi permainan lainnya; Layanan
perpustakaan referensi untuk literatur dan catatan dokumenter; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik,
pelatihan atau acara pendidikan (untuk keperluan pendidikan atau hiburan); Merencanakan atau manajemen atas
menampilkan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik (layanan hiburan); Organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan kompetisi olahraga; Pengarahan atau presentasi pertunjukan drama; Pengaturan dan penyelenggaraan
pertunjukan, konser, pertunjukan, kontes, permainan, dan tur; Penyediaan Informasi hiburan; Penyediaan publikasi elektronik
online; Penyewaan kaset video, pita video dan rekaman disk video; Perencanaan atau pengaturan pertunjukan film,
pertunjukan, drama atau pertunjukan musik; Produksi program radio atau televisi; distribusi program radio; distribusi program
televisi; fotografi; interpretasi bahasa; jasa pameran seni; layanan agen tiket [hiburan]; layanan game disediakan secara online
dari jaringan komputer; layanan hiburan; layanan klub dalam sifat hiburan; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan
dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; memberikan informasi yang berkaitan dengan hiburan, musik,
pertunjukan langsung, dan acara hiburan; mengarahkan program radio dan televisi; mengatur dan melakukan acara hiburan;
mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; menyediakan fasilitas hiburan;
menyediakan fasilitas olahraga; menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik atau pelatihan pendidikan;
menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui saluran televisi bayar per tayang; menyediakan
informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global; menyediakan layanan studio audio
atau video; menyediakan program televisi, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan publikasi
elektronik, tidak dapat diunduh; menyelenggarakan pameran dan acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan;
organisasi acara hiburan; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi lotere; organisasi
pertunjukan dan konser; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur dan pertunjukan
musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; pemesanan kursi untuk pertunjukan; pengaturan, pengadaan, dan
penyelenggaraan seminar-seminar; pengoperasian peralatan video atau audio untuk produksi program radio atau televisi;
penyewaan kamera; penyewaan mesin dan peralatan sinematografi; penyewaan operator data yang direkam untuk tujuan
hiburan; presentasi pertunjukan langsung; presentasi pertunjukan musik; presentasi teater film atau produksi dan distribusi film
(movie film); produksi dan distribusi rekaman suara, film dan video; produksi film rekaman video dalam bidang pendidikan,
budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau publisitas; produksi musik;
publikasi buku; publikasi online buku dan jurnal elektronik; terjemahan===
===Musik yang dapat diunduh; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk asisten digital pribadi; aplikasi (perangkat lunak) yang
dapat diunduh untuk telepon pintar; file gambar yang dapat diunduh; file musik yang dapat diunduh; file teks yang dapat
diunduh; file video dan audio yang dapat diunduh; file video yang dapat diunduh; informasi gambar dan teks yang dapat
diunduh dari majalah, buku, surat kabar, peta, foto dan gambar; operator data yang direkam sebelumnya untuk digunakan
dengan komputer; pembawa data magnetik yang direkam sebelumnya; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi
komputer
untuk streaming dan menyimpan
konten media audio-visual; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk streaming dan
menyimpan konten media audio-visual; perangkat lunak permainan elektronik; perangkat lunak permainan komputer;
perangkat lunak untuk smartphone; program komputer; program permainan untuk mesin permainan video arcade; program
permainan untuk mesin permainan video di rumah; publikasi elektronik; suara atau gambar yang dapat didownload===
===Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; Pembuatan atau pemeliharaan
situs web untuk pihak lain; Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; desain, pembuatan, pemrograman dan pemeliharaan
program komputer, perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi; hosting weblog [blog]; informasi meteorologi;
menyediakan program komputer di jaringan data; pemrograman komputer; penyediaan online aplikasi berbasis web yang tidak
dapat diunduh; penyewaan komputer; penyewaan ruang memori pada server untuk interaksi pengguna jejaring sosial di
internet; penyewaan server web; platform sebagai layanan [PaaS]; saran teknologi yang berkaitan dengan komputer, mobil
dan mesin industri===
===jasa agen lisensi hak cipta; jasa jejaring sosial daring (online); jasa jejaring sosial daring (online) yang dapat diakses
melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh; jasa manajemen hak cipta; jasa pemberian lisensi kepada orang lain untuk
penggunaan hak properti industri dan hak cipta; jasa perkencanan, perjodohan, dan perkenalan pribadi berbasis internet;
penyediaan informasi tentang profil pribadi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071303
: 21/10/2021 10:31:38
:
: CHINA ENERGY CONSERVATION AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

540 Etiket

: JIENENG BUILDING, NO. 42 XIZHIMEN NORTH STREET, HAIDIAN DISTRICT,
BEIJING, CHINA
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CECEP SOLAR DAN HURUF KANJI
: CECEP = Singkatan nama pemohon "CHINA ENERGY CONSERVATION AND ENVIRONMENTAL
PROTECTION"; SOLAR = Surya; Huruf kanji dibaca "ZHONG JIE NENG TAI YANG NENG" = suatu
penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU
: 9
: ===Modul-modul untuk pembangkit daya fotovoltaik; baterai surya; instalasi fotovoltaik untuk menghasilkan listrik [pembangkit
listrik fotovoltaik]; inverter fotovoltaik; modul fotovoltaik; panel surya untuk pembangkit listrik; panel surya untuk produksi listrik;
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peralatan fotovoltaik dan instalasi untuk menghasilkan listrik tenaga surya; sel fotovoltaik; sel surya; sel surya silikon kristal;
wafer matahari; wafer silikon===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071304
: 21/10/2021 10:32:16
:
: Dennis Gunawan

540 Etiket

: Jl. Kepu Barat No. 44 A, RT. 008 RW. 002,
Kemayoran, Jakarta Pusat
, DKI Jakarta
: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EPIDEARME
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan riasan; Balsem mata; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bulu
mata buatan; Eksfoliator; Eyeliner; Gel pelangsing (kosmetik); Gincu; Krem Jerawat Non Medis; Krim mata; Krim tabir surya;
Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Kuku buatan; Losion dan serum; Losion menghapus make-up;
Losion untuk tangan dan tubuh; Maskara; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik;
Pembersih; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih make-up; Pembersih wajah; Pencuci tangan; Penguat kuku dan
pembersih cat kuku; Penjernih; Perawatan anti-penuaan; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir;
Produk perawatan rambut; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun tangan cair; Sampo; Scrub wajah
[facial scrub] kosmetik; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan penghapus
perekat; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan tabir surya;
Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum kecantikan
(kosmetik); Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Tonik kecantikan untuk
diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin rambut; antiperspiran non-obat; balsem
bibir tanpa obat; basis make-up dalam bentuk pasta; bedak krem; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh; bedak
tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body butter
untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion;
bronzer kulit; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk tubuh berkilau; bulu mata
palsu; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa pembersih kulit; butiran pembersih wajah; cat kuku; colognes,
parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan
kosmetik; dandan; dasar bedak; dasar bedak untuk kulit; deodoran tubuh; deodoran untuk perawatan tubuh; dupa; eau de
toilette; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk
perawatan kulit; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; foundation cair; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk
keperluan kosmetik; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata; gel mata untuk
keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penata alis; gel pewarna alis; gel setelah
matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel untuk penggunaan kosmetik; glitter dekoratif untuk
keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; kain atau tisu diresapi dengan pembersih
kulit; kapas untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara,
blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir;
kondisioner kain; kondisioner kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner;
kondisioner rambut; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan
matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk
anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik yang digunakan sebagai
sediaan perawatan kulit; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik;
krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
aromaterapi; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan
tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar
matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim
exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim
kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik
untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim
kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk
keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim masker
tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk
keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk
scrub wajah; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim
pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih kulit; krim
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pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang
bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim
perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim setelah
matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim
tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim
tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh
kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk mengelupas kulit mati; krim
untuk mengurangi selulit; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah
dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wangi; krim wangi
untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kuku palsu; kulit
mengklarifikasi; lipstik; losion untuk tubuh; lotion aromaterapi; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh
beraroma; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi
munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh;
lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit;
lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion
pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh
dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari;
lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut tanpa obat; lotion setelah matahari;
lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya; lotion tabir surya
untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk
keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion
wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim
dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up
bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus gel;
make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; maskara; masker kaki
untuk perawatan kulit; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit
untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih mineral; masker
pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker perawatan rambut; masker rambut;
masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh;
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah
kosmetik; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit;
mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak kolonyo; minyak kosmetik; minyak kosmetik
untuk kulit; minyak tubuh berkilau; minyak wangi; paket kosmetik wajah; paket wajah; palet pengkilap bibir; parfum; parfum
dan cologne; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab kulit; pelembab rambut; pelembab setelah
matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab wajah kosmetik; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari untuk
bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembentuk garis bibir; pembersih kulit; pembersih tangan; pembersih wajah;
pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan
pemerah pipi; pencerah kulit; pencuci muka; penetral bibir; penghilang riasan mata; pengkilap bibir; pensil alis; pensil blush on;
pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan
kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan
bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat
untuk membubuhkan rambut palsu; perona mata; perona pipi; pewarna kosmetik; preparat pemutihan [decolorants] untuk
keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk sabun; ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; rias
wajah; riasan mata; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan
wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cuci tangan; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun krim; sabun
krim tubuh; sabun kulit; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun
non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun tubuh; sabun tubuh
tanpa obat; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wangi; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan
kondisioner rambut; sampo tanpa obat; scrub kaki; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan
untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub
tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan
berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit;
sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik
anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal;
sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk
kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi
kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan
kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi tanpa obat; sediaan menghapus make-up; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan
pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat
untuk kulit; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan kulit;
sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan
kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kulit anti-penuaan;
sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan
rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block; sediaan sun block
untuk keperluan kosmetik; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan;
self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran
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pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit
tanpa obat untuk wajah; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; sun block lotion
untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab tubuh; susu
pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu setelah matahari; susu setelah matahari
[kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan
kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya tahan air; tabir surya
untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit;
texturizers kulit; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tubuh gemerlap;
wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna pipi; warna
rambut; wewangian; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071305
: 21/10/2021 10:33:11
:
: PT Paragon Technology and Innovation

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ciledug Raya No 10, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Life Beyond
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan atau putih
: 30
: ===Ekstrak rempah-rempah; Seduhan dari rempah-rempah; makanan ringan berbahan dasar multigrain yang larutkan dengan
suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan medis; minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit,
temulawak); perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; rempah-rempah bubuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071306
: 21/10/2021 10:34:02
:
: MEMEYANTI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: VILLA TANGERANG REGENCY I BLOK NC.2 NO.10 RT.001/017, GEBANG RAYA,
KECAMATAN PERIUK, KOTA TANGERANG, Kota Tangerang, Banten, 15132
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KOPI MALAM PERTAMA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning & Putih
: 30
: ===Kopi bubuk; kopi kantongan; minuman dengan bahan dasar kopi; produk-produk kopi; sediaan minuman kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071307
: 21/10/2021 10:34:24
:
: Hj. Kania Devi, SE. MBA.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Rajamantri Kidul Nomor 11 RT 011 RW 004 Kelurahan Turangga Kecamatan
Lengkong Kota Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40264
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KEENAR CATERING
: Katering

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, putih, hijau tosca
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan
makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; katering makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman
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sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui
Internet===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071308
: 21/10/2021 10:37:12
:
: PT. RAJAWALI ANUGRAH NUSANTARA SELARAS

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pembangunan 2 No. 33 Blok C 7,
Lio Baru, Kel. Batusari, Kec. Batuceper,
Tangerang, Banten, Kota Tangerang, Banten
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MONTARA + Logo
: MONTARA + Logo : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan Abu-abu.
: 10
:
===ANGGOTA BADAN PALSU; Adaptor untuk jalan nafas; Adaptor untuk tabung pemanas yang merupakan bagian dari
aparatus medis; Alas tilam steril (pembedahan); Alat Oftalmik; Alat Peningkatan Kulit Medis Menggunakan Laser; Alat Potong
Spuit (alat suntik) untuk keperluan medis; Alat anestesi (pembiusan); Alat bantu jalan beroda untuk membantu pergerakan
pasien; Alat bantu pernapasan bayi (CPAP); Alat bedah dilengkapi tabung kecil untuk membuat lubang pada badan tempat
buangan darah/nanah; Alat bekam (fleam); Alat diagnosa untuk keperluan medis; Alat diagnostik sinar-X; Alat estetika kulit
dengan stimulasi listrik untuk penggunaan medis; Alat estetika untuk kulit (medis); Alat estetika untuk kulit terbuat dari bahan
Grafena (medis); Alat kedokteran untuk melebarkan liang anggota badan umumnya, khususnya saluran kencing
(pembedahan); Alat kesehatan untuk mengangkat tubuh pasien lansia dan memindahkan ke tempat tidur.; Alat kontrasepsi
pesarium; Alat medis ECG berfungsi untuk mengetahui ritme jantung; Alat medis IBP tranduser berfungsi untuk mengetahui
tekanan darah dalam tubuh melalui darah; Alat medis Laryngoscope berfungsi untuk mambantu proses operasi; Alat medis
NIBP berfungsi untuk mengetahui tekanan darah dalam tubuh; Alat medis bipolar forcep berfungsi untuk cutting / memotong
jaringan ketika operasi; Alat medis filter suction berfungsi untuk menyaring bacteri; Alat medis monitor Ritme jantung; Alat
medis patient plate berfungsi untuk graunding ketika dilakukan pembedahan; Alat medis pensil ESU berfungsi untuk cutting /
memotong jaringan ketika operasi; Alat medis sensor SpO2 berfungsi untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah; Alat
medis tabung penghubung berfungsi untuk selang yg digunakan untuk menyedot cairan seperti lendir dan darah; Alat medis
tip cleaner berfungsi untuk penghapus ketika penggambaran operasi; Alat medis transduser berfungsi untuk alat yg digunakan
untuk mengetahui detak jantung janin; Alat monitor jantung janin; Alat pacu jantung pasien (defibrillator); Alat pelindung diri
(APD) yaitu respirator untuk digunakan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan; Alat pemantau Kanker Rahim (Serviks); Alat
pemantauan denyut jantung pasien (Patient Monitor); Alat pemantauan denyut nadi pasien (Pulse meter); Alat pembantu
pernafasan orang yang mati lemas; Alat pemeriksa THT; Alat pemeriksa darah; Alat pemeriksa komposisi tubuh; Alat
pemeriksa lemak tubuh; Alat pemeriksa mata (optalmoskop); Alat pemeriksa saluran kencing; Alat pemeriksa telinga bagian
dalam (otoskop); Alat pemeriksa tenggorokan bagian dalam (Laringoskop); Alat pemeriksaan darah; Alat
pemeriksaan/pengecekan gula darah; Alat pendengar orang tuli berbentuk terompet; Alat penganalisa untuk penggunaan
medis; Alat pengebor gigi; Alat pengukur detak jantung; Alat pengukur kadar kolesterol; Alat pengukur tekanan darah; Alat
pengukur tekanan darah arteri; Alat penjepit (pembedahan); Alat penyedot untuk operasi (vakum); Alat pijat bekam elektrik
untuk keperluan rumah tangga; Alat pijat estetika berfrekuensi tinggi untuk kulit (bukan untuk keperluan medis); Alat pijat
estetika terbuat dari bahan Grafena (medis); Alat pijat estetika untuk keperluan industry (untuk tujuan medis); Alat pijat estetika
untuk kulit untuk penggunaan medis; Alat pijat kecantikan untuk penggunaan komersial; Alat pijat kulit listrik untuk keperluan
rumah tangga; Alat pijat listrik portabel (medis); Alat pijat listrik untuk keperluan rumah tangga (untuk tujuan medis); Alat pijat
listrik untuk tubuh untuk keperluan estetika (medis); Alat pijat terbuat dari bahan Grafena; Alat pijat ultrasonik (Medis); Alat
rontgen untuk keperluan dokter hewan; Alat rontgen untuk keperluan gigi; Alat rontgen untuk pencitraan gigi; Alat suntik untuk
keperluan medis; Alat suntik untuk mengambil cairan dari tubuh; Alat terapi bekam; Alat terapi dan alat bantu yang
disesuaikan untuk penyandang disabilitas; Alat tes kehamilan; Alat test untuk jantung bayi; Alat tetes untuk keperluan medis;
Alat uji untuk keperluan medis; Alat uji visi; Alat ukur kadar gula (glukosa) dalam darah; Alat untuk memasukkan obat ke dalam
mulut hewan; Alat untuk menghilangkan kelenjar minyak pada kulit untuk penggunaan medis; Alat untuk pernafasan buatan;
Alat untuk terapi magnet; Alat yang dibentuk untuk melekatkan jaringan pada tulang (suture anchor); Anggota badan palsu;
Aparat dan instrumen untuk perawatan kulit; Aparat dan instrument pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi
dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu; Aparat dan peralatan urologi; Aparat perawatan kulit untuk
tujuan medis; Aparatus dan instrumen medis, gigi, dokter hewan, listrik dan bedah medis; Aparatus dan peralatan perawatan
gigi; Aparatus listrik pijat wajah untuk keperluan estetika dan rumah tangga (medis); Aparatus pemutih gigi dengan lampu
LED; Aparatus pernapasan medis; Aparatus pernapasan untuk unit perawatan intensif; Aparatus spirometri; Aparatus untuk
melatih otot untuk keperluan medis; Aparatus untuk mengukur sinyal tubuh sehubungan dengan analisa pasien; Aparatus
untuk perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan
kekurangan dan masalah kulit manusia; Apparatus yang digunakan dalam analisa medis; Bahan - bahan untuk penjahitan luka
bedah; Bahan cangkok tulang untuk keperluan gigi; Bahan implantasi regenerasi tipe tulang; Bahan penjahit luka; Bahan
regeneratif periodontal; Bantal angin untuk keperluan medis; Bantal kesehatan anti dengkur; Bantal terapi magnetik; Bantalan
atau tempelan pemanas untuk keperluan medis; Bantalan atau tempelan pemanas yang diaktifkan dengan udara untuk
keperluan medis; Bantalan panas untuk tujuan medis; Bantalan pemanas, listrik, untuk keperluan medis; Bantalan penyangga
perut; Barang-barang ortopedi; Barang-barang ortopedi, perban ortopedi untuk sendi-sendi, perban elastis, kit perban ortopedi
untuk sendi; Batu untuk Terapi; Bekam elektromagnetik; Belat (pembedahan); Ben Wa bola [dewasa bantu rangsangan
seksual]; Benang Bedah Untuk Kulit wajah; Benang bedah; Benda - benda ortopedik; Boneka cinta [boneka seks]; Botol
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(tempat) kencing orang sakit (wadah); Botol susu dengan sendok integral; Cangkir menstruasi (untuk menyerap cairan haid);
Celemek medis untuk kedokteran gigi; Cermin untuk dokter bedah; Corong (mouthpieces) untuk peralatan pernapasan untuk
pasien; Corong untuk digunakan dengan aparatus pernapasan medis; Defibrillator (alat analisis irama jantung); Deker Lutut
untuk terapi; Deker kaki untuk terapi; Deker tangan untuk terapi; Disain lensa eksklusif dijual sebagai komponen terpadu dari
lensa intraokular; Dot botol susu; Dot makan bayi; Dot untuk bayi; Dot untuk memberi makan bayi; Elemen penukar panas
(thermic siphons) untuk keperluan medis dan perawatan medis; Filter bakteri; Filter mekanis untuk aparatus pernapasan; Filter
panas dan kelembapan untuk aparatus pernapasan; Filter udara untuk digunakan dengan aparatus pendukung pernapasan;
Filter untuk keperluan medis untuk memurnikan udara untuk bernapas; Filter untuk penggunaan medis; Filter untuk sistem
pernapasan; Foto-foto sinar-X untuk keperluan medis; Gastroskopi (alat pemeriksa perut); Gelang akupuntur; Gelang untuk
digigit bayi yang sedang tumbuh giginya; Gelas bekam ultrasonik; Gelas bekam untuk terapi moksibusi; Gergaji untuk
keperluan pembedahan; Gigi palsu; Hemositometer (alat untuk perhitungan sel darah); Hiperbarik untuk tujuan medis; Implan
bedah terdiri dari bahan buatan/tiruan; Implan ortopedi terbuat dari bahan buatan; Implan osseous terbuat dari bahan tiruan;
Implan perbaikan tulang yang tidak dapat terurai; Indikator karbon dioksida untuk keperluan medis; Indikator suhu untuk
keperluan medis; Inhaler (alat medis yang dihisap); Inhaler hidrogen (alat yang dihisap); Injektor cairan medis; Instalasi dan
sistem suplai gas untuk keperluan medis, terdiri dari aparatus dan alat tetap untuk mempersiapkan, memeriksa dan
menyediakan gas untuk keperluan medis; Instrumen bedah untuk menjahit; Instrumen dan peralatan bedah untuk operasi
invasif minimal; Instrumen dan peralatan medis dan bedah; Instrumen dan peralatan medis dan bedah mata; Instrumen
diagnostic untuk keperluan medis; Instrumen medis untuk pengujian penyakit menular; Instrumen medis yang disterilkan;
Instrumen pengatur suhu untuk keperluan medis; Instrumen pengukur suhu optik untuk keperluan inspeksi medis; Instrumen
pengukur suhu untuk penggunaan medis; Instrumen terapi panas; Instrumen tes sensitif suhu dan aparatus tes untuk
keperluan medis; Instrumen ventilasi pasien; Instrumen yang berkaitan dengan kesehatan umum, yaitu, instrumen kesehatan,
kebugaran, olahraga, dan sensor kesehatan, monitor, speaker dan display untuk mengukur, menampilkan, melacak,
melaporkan, memantau, menyimpan, dan mentransmisikan data biometrik, detak jantung, pergerakan tubuh, dan kalori yang
terbakar; Instrument dan peralatan ginekologi; Insufflator (alat penghembusan - untuk keperluan medis); Jacksen ress
berfungsi untuk alat bantu pernapasan; Jaket Untuk Terapi; Jaket yang dilengkapi dengan pengikat; Jarum bekam; Jarum
fistula; Jarum penguji untuk keperluan medis; Jarum penjahit luka; Jarum suntik medis; Jarum suntik untuk rahim; Jas robot
rangka tubuh untuk keperluan medis; Jas untuk operasi; KAPAS STERIL UNTUK MEDIS; KASA STERIL UNTUK MEDIS; Kain
gendongan [perban pendukung]; Kalung Untuk Keperluan Terapi; Kalung untuk keperluan medis; Kantong Air Susu Ibu (ASI);
Kantong Plastik Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Kantong penampung darah untuk donor darah (Palang Merah Indonesia);
Kantong untuk buang air kecil / kantong urine; Kantong untuk pengiriman air, larutan garam dan cairan lain, dan kotak
pembasmi kuman; Kantung penyimpan cairan (keperluan pembedahan); Kantung untuk pemberian nutrisi melalui hidung
untuk pasien yang tidak dapat makan (Parenteral Nutrition); Kanula Oksigen (untuk keperluan medis); Kanula nasal untuk
pernapasan buatan untuk keperluan medis; Kaos kaki untuk pembengkakan pembuluh darah; Kasur pijat untuk tujuan medis;
Kateter untuk hemodialisis; Kateter untuk pencitraan ekokardiografi intrakardiak; Katrid campuran bahan sodium hidroksida
dan kalsium oksida (soda lime); Katup untuk aparatus pernapasan; Kawat pengikat untuk gigi palsu; Kawat penuntun [alat
bantu pembedahan]; Klip pengaman untuk dot bayi; Klip tabung yang merupakan bagian dari aparatus medis; Kompres termo
elektrik (pembedahan); Kompresor (pembedahan); Konektor trakeostomi; Konektor untuk filter untuk sistem pernapasan;
Konektor untuk pelembab, ruang pelembapan dan nebuliser yang merupakan bagian dari aparatus medis; Kotak yang
dipersiapkan untuk alat-alat medis dan untuk digunakan dokter; Kotak yang dipersiapkan untuk peralatan medis dan untuk
digunakan ahli bedah; Kotak yang dipersiapkan untuk peralatan medis dan untuk digunakan dokter; Kursi pijat; Kursi toilet
untuk keperluan medis; Kursi untuk Pemeriksaan gigi dan aksessoris gigi lainnya; Kursi untuk kebidanan (Untuk medis); Kursi
untuk keperluan medis atau kedokteran gigi; Label pengukur suhu untuk keperluan medis; Lampu bedah; Lampu untuk
keperluan medis; Lampu untuk penyinaran diruang operasi (operating lamp); Lampu unutk keperluan medis; Lanset, pisau
bedah kecil; Lanset/pisau bedah mata dua; Lensa (pengganti mata) untuk bedah implantasi; Lensa ortokeratologi; Liontin
Untuk Terapi; Lithotripters; Loader jahit untuk instrumen bedah untuk menjahit; MIKROSENSOR nirkabel implan untuk
digunakan dalam bidang kedokteran; MIKROSENSOR untuk tujuan medis; MIKROSENSOR untuk tujuan medis untuk
mengukur data tubuh manusia; Mainan seks (alat bantu seksual); Masker bedah ber-filter tinggi; Masker bedah sekali pakai;
Masker bedah yang dapat dipakai ulang; Masker hidung untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Masker medis;
Masker oral untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Masker pembiusan; Masker pernapasan untuk bantuan
pernapasan untuk keperluan medis; Masker pernapasan untuk pernapasan buatan; Masker untuk pernapasan non-invasif;
Masker untuk terapi wajah; Masker wajah anestesi; Masker wajah bio terapi; Masker wajah untuk penggunaan medis; Matras
Decubitus Untuk keperluan Medis; Matras Untuk Terapi; Matras angin untuk keperluan medis; Meja bedah; Membran gigi
untuk digunakan dalam regenerasi jaringan periodontal; Membran untuk penyaringan [medis]; Mesin Hemodialis; Mesin SinarX untuk keperluan medis (alat rontgen); Mesin dan peralatan medis; Mesin dialisis (untuk keperluan pencucian darah); Mesin
facial wajah yang berfungsi untuk membersihkan wajah dari kotoran-kotoran sisa make up dan mengangkat lapisan sel-sel
kulit mati; Mesin laser fractional C02 yang berfungsi untuk mengatasi problem kulit seperti strectmark (paska kehamilan) dan
mengatasi kulit yang mengendur; Mesin listrik pengelupas kulit wajah untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik portabel
pengelupas kulit wajah (medis); Mesin untuk menghilangkan tato; Mucosa buatan; Nebuliser portabel untuk keperluan medis;
Nebulizer untuk pemberian aerosol ke sistem pernafasan pasien; Optalmoskop (alat diagnostik mata); Opthalmometer (alat
diagnostik mata); Otomat aerosol untuk keperluan medis; PERLAK BAYI; Pakaian kompresi ketat untuk keperluan medis;
Pakaian medis; Pakaian untuk pemeriksaan pasien; Pakaian untuk ruang operasi; Pass Box Antiradiasi untuk keperluan
laboraturium yang digunakan untuk transfer barang antara dari dalam ruang steril ke luar ruangan; Pass Box untuk keperluan
laboraturium yang digunakan untuk transfer barang antara dari dalam ruang steril ke luar ruangan; Pass Through Box untuk
keperluan laboraturium yang digunakan untuk transfer barang antara dari dalam ruang steril ke luar ruangan; Pelapis dijual
sebagai komponen terpadu dari implan ortopedi buatan; Pelapis dijual sebagai komponen terpadu dari implan ortopedi buatan
yang digunakan dalam rekonstruksi sendi atau operasi penggantian sendi; Pelat pemanas untuk pelembab untuk digunakan
dengan aparatus pernapasan medis; Pelembab untuk pernapasan; Pembersih lidah; Pembersih pori untuk keperluan medis;
Pemindai optik untuk keperluan inspeksi medis; Pencegahan kehamilan bukan dari bahan kimia; Pendan untuk anestesi;
Pendan untuk bedah; Pengganti rambut; Pengganti tulang / tulang rawan / ligamen dan tendon; Pengganti tulang untuk
keperluan bedah; Penghangat tubuh bayi; Penghilang pokok bedah; Pengikat untuk pelembab dan nebuliser yang merupakan
bagian dari aparatus medis; Penjepit untuk dot bayi; Penopang kaki bertelapak datar; Penukar kelembapan untuk penggunaan
medis dalam mentransfer panas dari napas yang dihembuskan ke napas yang dihirup; Penunjang pergelangan tangan untuk
keperluan medis; Penutup kepala untuk keperluan medis (nurse cap); Penyangga (pendukung) medis yang ketat saat
dikenakan; Penyangga (pendukung) ortopedi; Penyangga (pendukung) untuk keperluan medis; Penyangga tapak kaki untuk
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alas kaki; Penyangga-penyangga untuk tujuan medis; Penyemprot untuk keperluan medis; Perabot khusus dibuat untuk
keperluan medis; Peralatan (terapeutik) untuk membersihkan, merawat, mengkondisikan, memperbaiki, mengencangkan,
mengelupas dan memperbarui kulit; Peralatan Kecantikan; Peralatan Kecantikan Frekuensi Radio; Peralatan Laboratorium
untuk Tujuan Diagnostik Medis; Peralatan Terapi Yang Menggabungkan Fasilitas Pijat; Peralatan Untuk Digunakan Dalam
Analisis Medis; Peralatan akupunktur listrik; Peralatan bantu pernapasan hidung; Peralatan bedah; Peralatan dan instrumen
dokter hewan; Peralatan dan instrumen medis; Peralatan dan instrumen medis untuk operasi didalam ruangan modular;
Peralatan dan instrumen medis untuk pemberian obat transdermal yang terdiri dari jarum mikro dan tempelan perekat;
Peralatan dan perkakas pembedahan; Peralatan dan perlengkapan pijat dan mobilitas; Peralatan dan perlengkapan untuk
keperluan bedah, medis, gigi, kedokteran hewan; Peralatan hemodialisis; Peralatan infus untuk tujuan terapi; Peralatan infus
untuk tujuan terapi (infusion pump); Peralatan kesehatan umum, yaitu kesehatan, kebugaran dan olahraga, serta sensor,
monitor dan layar kesehatan untuk mengukur, menampilkan, mencari, memantau, menyimpan dan mengirimkan data
biometrik, detak jantung, pergerakan badan serta pembakaran kalori; Peralatan medis pengukur kekuatan paru-paru
(Spirometer); Peralatan medis untuk pengujian diagnostik in vitro; Peralatan medis yang telah disterilisasi anti kuman;
Peralatan microdermabrasion; Peralatan ortodontik (untuk perawatan gigi); Peralatan pelembab (humideifer) untuk digunakan
dengan aparatus terapi pernapasan; Peralatan pelembab (humidifer) untuk digunakan dengan aparatus pernapasan;
Peralatan pelembab (humidifer) untuk keperluan medis dan perawatan medis; Peralatan pemanas untuk keperluan
pertolongan pertama; Peralatan pencitraan resonansi magnetik; Peralatan perawatan gigi menggunakan listrik; Peralatan
pernapasan medis dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang terhubung untuk mengirimkan kecepatan aliran
tinggi dari campuran udara/oksigen ke pasien yang bernapas secara spontan melalui masker wajah, masker mulut dan hidung
atau masker nasal; Peralatan pernapasan medis portabel, yang dioperasikan dengan baterai dengan pelembab gas
pernapasan dan sumber aliran yang terhubung untuk mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke
pasien yang bernapas secara spontan melalui masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Peralatan
pernapasan medis untuk digunakan dalam terapi CPAP untuk pasien yang bernapas secara spontan; Peralatan pernapasan
neonatal untuk digunakan dalam terapi CPAP; Peralatan pernapasan portabel untuk pasien; Peralatan pernapasan portabel
untuk pasien untuk digunakan dengan sumber oksigen portabel, khususnya silinder oksigen; Peralatan pernapasan portabel
untuk pasien untuk dihubungkan dengan suplai gas pusat stasioner, eksternal; Peralatan pernapasan portabel yang
dioperasikan dengan baterai untuk pasien; Peralatan pernapasan untuk pasien dengan pelembab gas pernapasan dan
sumber aliran yang terhubung; Peralatan pijat; Peralatan pijat dengan menggunakan getaran; Peralatan resusitasi (alat bantu
pernapasan); Peralatan tomografi untuk keperluan medis; Peralatan transpirasi medis; Peralatan uji diagnostik medis;
Peralatan untuk digunakan dalam analisa medis; Peralatan untuk digunakan dalam analisis medis patologi anatomi yaitu cover
glass, coating slide, object glass, casette embedding, reagensia; Peralatan untuk keperluan diagnostic (medis); Peralatan
untuk memijat mata; Peralatan untuk menstimulasi kulit; Peralatan untuk pengujian darah; Peralatan-peralatan electrothermic
rumah tangga untuk tujuan kecantikan; Perangkap air yang merupakan bagian dan/atau aksesoris untuk aparatus medis;
Perangkat Pelindung Mata; Perangkat Pencuci Wajah; Perangkat alat bantu tidur dengan pancaran cahaya; Perangkat
pemberian obat untuk subkutan implan; Perangkat saluran selang darah (Blood Tubing Line Set); Perangkat tabung
pernapasan sekali pakai untuk aparatus pernapasan; Perangkat tabung pernapasan untuk aparatus pernapasan; Perangkat
tabung pernapasan yang dapat disterilkan; Perban suspensi; Perban untuk membantu persendian, anatomi; Perkakas dan
pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, lengan mata dan gigi palsu, barangbarang ortopedi, bahan-bahan benang bedah; Perkakas-perkakas dan pesawat-pesawat analisis yang termasuk dalam kelas
10; Perlak untuk bayi yang tidak berdaya untuk buang air kecil atau besar; Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas ilmu
kedokteran yang termasuk dalam kelas 10; Pisau anatomi/pisau bedah; Pisau corn (untuk keperluan medis); Pompa buah
dada untuk mengeluarkan air susu (Pompa ASI); Pompa dan kompresor untuk keperluan medis; Pompa jarum suntik dan
pompa infus; Pompa makan enteral (feeding pump); Pompa udara untuk digunakan dengan aparatus pendukung pernapasan;
Pompa untuk menyalurkan makanan [alat medis]; Probe suhu udara pernapasan untuk digunakan dalam aparatus pernapasan
medis; Probe suhu untuk keperluan medis; Rapid test; Ray ultraviolet lampu untuk kegunaan medis; Regulator vakum untuk
keperluan medis; Respirator neonatal asphyxia; Respirator untuk pemberian nafas buatan; Robot bekam; Robot penunjang
pengobatan dalam, dan mesin serta instrumennya; Robot untuk keperluan bedah; Ruang pelembapan untuk peralatan
pernapasan; Ruang pelembapan untuk sistem tabung pernapasan; SIKAT MULUT DAN BAYI; Sabuk hernia; Sabuk
penyangga perut bagian bawah; Saluran pembuangan untuk keperluan medis; Saluran saraf buatan; Sarung tangan karet
untuk untuk tujuan medis; Sarung tangan lateks obgyn untuk keperluan medis; Sarung tangan lateks untuk keperluan bedah;
Sarung tangan lateks untuk keperluan medis; Sarung tangan nitrile untuk keperluan medis; Sarung tangan pelindung untuk
tujuan bedah; Sarung tangan pelindung untuk tujuan gigi; Sarung tangan pelindung untuk tujuan hewan; Sarung tangan
pelindung untuk tujuan medis; Sarung tangan pemeriksaan untuk tujuan medis; Sarung tangan untuk keperluan medis;
Scanner CT Sinar-X; Selang infus; Selimut Untuk Terapi; Semprotan saluran kencing; Sensor optik untuk mendeteksi kadar air
dalam ruang pelembapan untuk aparatus pernapasan medis; Sensor pelindung tekanan vena; Sensor suhu untuk penggunaan
medis; Sensor untuk keperluan medis; Sensor untuk mengukur kelembapan udara pernapasan untuk digunakan dalam
aparatus pernapasan medis; Sensor untuk mengukur suhu dari udara pernapasan untuk digunakan dalam aparatus
pernapasan medis; Set gigi tiruan; Sikat untuk membersihkan rongga tubuh; Silicone implan prostetik; Sirkit pernafasan
berfungsi untuk alat bantu pernapasan; Sistem pernapasan buatan yang disegel, ditutup untuk pasien, meliputi peralatan
pernapasan pasien, pelembab gas pernapasan dan masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Sistem
tabung pernapasan dengan permukaan dipanaskan; Sol sepatu ortopedi; Sphygmomanometer (alat pengukur tekanan darah);
Spirometer [peralatan medis]; Stethoscope; Sumbat telinga (alat pelindung telinga); Tabung pemanas yang merupakan bagian
dari aparatus medis; Tabung pengisi air untuk pelembab untuk digunakan dengan aparatus perawatan pernapasan; Tabung
pengisi air untuk ruang pelembapan untuk keperluan medis dan perawatan medis; Tabung pernapasan; Tabung pernapasan
dengan permukaan dipanaskan; Tabung sinar-X untuk keperluan medis; Tabung tambahan untuk tabung pernapasan; Tabung
udara terkompresi untuk keperluan medis; Tabung untuk bernapas, khususnya tabung yang merupakan aksesoris untuk
pernapasan dan anestesi; Tabung untuk digunakan dengan aparatus pernapasan medis; Tabung vakum yang digunakan
untuk pengujian sampel darah; Tandu Kursi; Tandu Paduan Aluminium Scoop; Tandu Paduan Aluminium untuk ambulans;
Tang jepit kastrasi (untuk mengebiri); Tang kecil catut (untuk keperluan medis); Tas perkakas untuk penggunaan para dokter
bedah dan dokter; Tempat Tidur 2 Engkol ABS; Tempat buang air kecil yang dapat dibawa-bawa (portabel); Tempat monitor
yang merupakan aksesoris untuk aparatus medis dan perabot medis; Tempat tidur angin untuk tujuan medis; Tempat tidur
beroda untuk keperluan medis; Tempat tidur hidrostatik untuk keperluan medis; Tempat tidur khusus dibuat untuk digunakan
oleh pasien luka bakar; Tempat tidur khusus dibuat untuk tujuan medis; Tempelan atau bantalan medis untuk terapi moksibusi;
Tempelan pendingin berbentuk bantalan atau jel untuk menyerap dan memancarkan panas mendadak dalam tubuh manusia;
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Tempelan pendingin untuk keperluan medis; Tempolong peludahan untuk keperluan medis; Thermometer; Tilam di bawah
sprei untuk tempat tidur orang sakit; Tirai ruang bedah; Tongkat penopang tubuh; Tongkat penopang untuk keperluan medis;
Tongkat quad (berkaki empat) untuk keperluan medis; Tumpuan siku untuk keperluan medis; Tutup ujung tongkat penyangga
untuk orang- orang cacat; Ujung tongkat penopang untuk orang cacat; Wadah Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Wadah Plastik
Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Wadah khusus dibuat untuk limbah medis; Wadah khususnya diadaptasi untuk membuang
limbah medis yang terkontaminasi; Wadah untuk keperluan membasuh mata (alat medis); Wadah untuk memberi obat; Wadah
yang dibuat khusus untuk pembuangan hasil medis; aat Pijat Listrik; alas kaki ortopedi; alat Pijat Estetika, Listrik; alat bantu
Dengar; alat bantu berjalan; alat bantu dengar analog; alat bantu dengar digital; alat bantu dengar elektrik; alat bantu dengar
elektronik; alat bantu dengar medis; alat bantu dengar programmable; alat bantu jalan untuk penyandang cacat; alat bedah
dan medis dalam bentuk alat perangsang untuk rehabilitasi otot; alat couter yaitu peralatan yang digunakan untuk sunat; alat
di luar tubuh dipasang pada orang berbaring di ranjang terapi yang dapat memberikan kompresi sekuensial dengan bantuan
lilitan pasangan manset di kaki pada fase diastolik dan dekompresi pada fase sistolik yang dapat dikontrol baik tekanan,
frekuensi maupun waktunya secara otomatis dengan sinkronisasi EKG dan atau lainnya yang dapat membuat aliran balik di
pembuluh darah ke jantung; alat estetika untuk mencerahkan kulit; alat estetis untuk kecantikan; alat konterpulsasi jantung
eksternal yang diperkuat / enhanced noninfasif; alat kontrasepsi; alat medis dalam bentuk sensor untuk memantau pasien
sebelum, selama atau setelah bedah ortopedi; alat medis untuk analisis gaya berjalan; alat medis untuk digunakan dalam
donor darah dengan kantong darah; alat medis untuk pengujian darah, cairan tubuh dan jaringan; alat medis yang
menggabungkan realitas virtual atau realitas tertambah (augmented reality) untuk digunakan oleh praktisi kesehatan dalam
prosedur pembedahan, keterlibatan pasien atau rehabilitasi pasien; alat medis, yaitu, sistem robot bedah yang terdiri dari
lengan robot bedah, sensor, kamera, instrumen bedah, perangkat lunak untuk pengelolaan operasional dari sistem, monitor
video, peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi, unit tampilan visual, peralatan perekam dan tampilan optik
(optical viewing), kontrol elektronik, penyangga (stand) dari kamera navigasi, penyangga (stand) dari lengan robot serta layar
sentuh, semua dijual sebagai satu unit; alat monitor ngompol; alat pacu jantung; alat pacu jantung otak; alat pelindung diri
untuk keperluan medis; alat pembawa cairan amalgam (penambal gigi); alat pembersih untuk keperluan kedokteran gigi; alat
pemijat tekanan jari; alat pemijat untuk mata, badan dan kaki; alat pemijat yang dioperasikan dengan listrik; alat penghisap
luka; alat pengujian gula darah untuk tujuan diagnostik medis; alat pengukur tekanan darah; alat perawatan kulit yang
menggunakan lampu LED, bukan untuk penggunaan medis; alat pijat estetika untuk menghilangkan kerutan kulit; alat pijat
listrik untuk keperluan rumah tangga; alat pijat manual; alat pijat perawatan kulit; alat pijat wajah; alat suntik obat; alat terapi
dan bantu diadaptasi untuk penyandang cacat; alat terapi elektromagnetik frekuensi rendah; alat terapi elektromagnetik
frekuensi tinggi; alat terapi stimulasi kulit; alat terapi udara panas; alat terapi ultrasonik; alat terapi untuk anak autis; alat ukur
laju aliran darah; alat untuk mengambil sampel cairan tubuh; alat untuk mengukur kadar oksigen dalam tubuh untuk tujuan
medis; alat untuk terapi; alat yang digunakan untuk membersihkan dan menghilangkan plak dan karang gigi; alat-alat dan
instrumen-instrumen perawatan kecantikan listrik untuk keperluan rumah tangga; alat-alat pembersih kulit kepala listrik untuk
keperluan rumah tangga; alat-alat pembersih wajah listrik untuk keperluan rumah tangga; alat-alat penghisap listrik untuk
kotoran yang menyumbat pori untuk keperluan rumah tangga; alat/peralatan pemijat; alat/peralatan pemijat yang bisa
ditenteng/portabel; aligners ortodontik; amplifier akustik [alat bantu dengar] untuk sebagian orang tuli; amplop dan wadah
untuk pengumpulan ekskresi dari tubuh manusia; analisis untuk identifikasi bakteri untuk tujuan medis; anggota badan, mata
dan gigi palsu; anti-menyusui perangkat dalam proses penyapihan anak sapi; anti-menyusui perangkat untuk menyapih
hewan; aparat aktivitas seksual, perangkat dan artikel; aparat akupunktur; aparat bedah dan instrumen untuk digunakan gigi;
aparat bedah dan instrumen untuk penggunaan medis; aparat bedah dan instrumen untuk penggunaan medis, gigi atau
kedokteran hewan; aparat dan instalasi untuk produksi sinar-X, untuk tujuan medis; aparat dan instrumen untuk terapi
radioisotop; aparat elektroforesis untuk tujuan medis; aparat endoskopi untuk tujuan medis; aparat enema untuk tujuan medis;
aparat fisioterapi; aparat fototerapi untuk tujuan medis; aparat fumigasi untuk keperluan medis; aparat gigi; aparat infus untuk
tujuan terapeutik; aparat latihan fisik untuk tujuan medis; aparat latihan fisik untuk tujuan terapeutik; aparat latihan untuk tujuan
rehabilitatif medis; aparat lavage untuk tujuan terapeutik; aparat obstetrik untuk ternak; aparat ortopedi dan instrumen untuk
digunakan diagnostik dan terapeutik; aparat ortopedi untuk talipes; aparat pencitraan diagnostik untuk digunakan dalam
kedokteran nuklir; aparat pencitraan diagnostik untuk tujuan medis; aparat penggambaran medis; aparat polimerisasi untuk
digunakan dalam perawatan gigi; aparat polimerisasi untuk tujuan gigi; aparat radiologi untuk tujuan medis; aparat rehabilitasi
tubuh untuk tujuan medis; aparat stimulasi elektronik untuk tujuan terapi fisik; aparat telemetri untuk tujuan medis; aparat
termoterapi untuk tujuan medis; aparat tes genetik untuk tujuan medis; aparat traksi untuk tujuan medis; aparat ultrasound
untuk tujuan medis; aparat untuk operasi non-invasif; aparatur akupresur; aparatur bedah; aparatur bungkus pijat panas;
aparatur diagnostik ultrasonik untuk tujuan medis; aparatur diagnostik untuk mendeteksi protein prion normal; aparatur filter
gas yang digunakan dalam operasi laparoskopi; aparatur ginekologi; aparatur hemodialisis; aparatur hewan; aparatur
kebidanan; aparatur kontrasepsi; aparatur moksibusi; aparatur orthotic; aparatur ortopedi; aparatur ortopedi tulang belakang;
aparatur pengiriman anestesi; aparatur pijat kaki; aparatur radioterapi; aparatur transfusi darah; aparatur urologis; aparatur
vaksinasi otomatis; aparatus drainase luka; aparatus elektromedis atau elektroterapi dan instrumen untuk melangsingkan;
aparatus pemantauan denyut jantung; aparatus pemijat yang menggunakan hawa/udara panas; aparatus pemutih gigi medis;
aparatus pernapasan untuk pernapasan buatan; aparatus untuk DNA dan RNA pengujian untuk tujuan medis; aparatus untuk
memijat dengan getaran; aparatus untuk memijat yang menggunakan motor penggetar; aparatus untuk mengambil sampel
darah; aparatus untuk mengukur aliran darah arteri di mata; aparatus untuk mengukur tekanan intrakranial; aparatus untuk
pengobatan jerawat; aparatus untuk pengobatan selulit; aparatus untuk pengobatan tuli; aparatus untuk regenerasi sel-sel
induk untuk tujuan medis; aparatus untuk stimulasi saraf transkutan listrik; aparatus untuk terapi rileksasi otot; aparatus untuk
terapi ultrasound; aparatus untuk tulang pengaturan; aparatus, perangkat dan artikel untuk merawat bayi; aplikator untuk
sediaan farmasi; artikulator gigi; aspirasi kanula untuk laparsocopy; aspirator vakum untuk keperluan medis; atomizers dijual
kosong untuk tujuan medis; atomizers untuk mengelola obat aerosol sistem pernapasan pasien; atomizers untuk tujuan medis;
bagian tulang buatan untuk ditanamkan pada tulang alami; bahan dan perlengkapan jahit; baki cetakan gigi; band akupresur
untuk menghilangkan mabuk; band akupresur untuk menghilangkan mendengkur; band akupresur untuk menghilangkan mual;
bantal air untuk keperluan medis; bantal kantong es untuk tujuan medis; bantal leher rahim untuk tujuan medis; bantal obat
tidur untuk insomnia; bantal ortopedi; bantal udara untuk tujuan medis; bantal untuk keperluan medis; bantal untuk tujuan
medis; bantalan inkontinensia tidur; bantalan lutut dan siku ortopedi; bantalan pemanas kimia diaktifkan untuk tujuan medis;
bantalan perut untuk tujuan medis; bantalan untuk gips ortopedi; bantalan untuk mencegah luka tekanan pada tubuh pasien;
bantalan, bantal dan selimut yang dipanaskan secara elektrik, untuk tujuan medis; bantu berjalan untuk tujuan medis; bantu
rangsangan seksual dewasa; bantu seksual dewasa; batang intramedulla; bedah dan peralatan medis dan instrumen; bedah
implan terdiri dari bahan buatan untuk digunakan dalam regenerasi jaringan dipandu; bedah implan terdiri dari bahan buatan
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untuk menggantikan jaringan manusia; bedah implan terdiri dari bahan buatan untuk regenerasi jaringan gusi; benang untuk
tujuan medis; benang, bedah; bergetar bantal kursi pijat; berpakaian forceps; berpakaian forsep untuk tujuan bedah; biometers
lensa intraokular; bit untuk bor gigi; bit untuk latihan bedah; bola anal [mainan seks]; bola pijat; bor gigi; botol bayi; botol infus;
botol penetes untuk tujuan medis; botol penyimpanan ASI; botol susu; bronchoscopes; bros gigi; busur karbon lampu untuk
tujuan medis; cakram pemotongan untuk aplikasi gigi; cakram pemotongan untuk tujuan gigi; cangkir hisap luka; cangkir untuk
obat administrasi; cangkok pembuluh darah buatan; catgut bedah; cauteries listrik untuk keperluan bedah; cekungan untuk
tujuan medis; celana ketat kompresi untuk tujuan medis; celana kompresi; cermin bedah; cermin genggam untuk digunakan
dalam pemeriksaan gigi; cermin gigi; cermin untuk dokter gigi; cincin anti-rematik; cincin bergetar; cincin bio magnetic untuk
tujuan medis; cincin bio magnetic untuk tujuan terapeutik; cincin bio magnetic untuk tujuan terapeutik atau medis; cincin penis
[mainan seks]; cocok exoskeleton robot untuk keperluan rehabilitasi fisik; cocok exoskeleton robot untuk tujuan terapeutik;
cocok exoskeleton robot untuk tujuan terapi fisik; colokan anal [mainan seks]; colposcopes; computed tomography [CT]
aparatur; computed tomography [CT] scanner; corong terapi untuk pencegahan mendengkur; cover untuk botol susu; craniomaksilofasial implan yang terbuat dari bahan buatan; cryo; cryo untuk pengobatan dan pengangkatan tumor; cut-off roda untuk
tujuan gigi; cystoscopes; defibrillator eksternal; dental dam; depressors lidah; depressors lidah untuk tujuan medis;
dermabraders; diafragma kontrasepsi; dilator dubur; dilator ginekologi; dilator hidung; dilator hidung internal yang; dilator
rahim; dilator serviks; dilator uretra; dilator urologi bedah; dilator vagina; dildo; dipan jari untuk pemeriksaan; dipan jari untuk
tujuan diagnostik; dipan jari untuk tujuan medis; dot untuk bayi; dot untuk botol bayi; droppers mata untuk tujuan medis;
droppers untuk obat administrasi; dukungan kembali untuk tujuan medis; dukungan medis kaus kaki; dukungan medis stoking;
ekspander palatal; ekstraktor batu untuk keperluan medis; electrocardiographs; electroencephalographs; electrolarynx;
electrolarynxes; elektroda defibrilasi jantung; elektroda jantung; elektroda untuk defibrillator eksternal; elektroda untuk
penggunaan medis; elektrokardiograft untuk tujuan hewan; empeng gigi; endoprostheses; endoskopi medis fleksibel;
endoskopi medis kaku; endoskopi untuk tujuan medis; es tas untuk tujuan medis; esophagoscopes; excavator gigi; filter bau
untuk alat ostomy; filter darah; filter untuk masker pernapasan untuk penggunaan medis; filter untuk sinar ultraviolet, untuk
tujuan medis; fingerstalls untuk tujuan diagnostik; fingerstalls untuk tujuan medis; frame berjalan bagi penyandang cacat; gaun
bedah; gaun medis; gaun pemeriksaan pasien pakai; gelang anti-mual; gelang anti-rematik; gelang magnet untuk tujuan
medis; gelang untuk digigit bayi yang sedang pertumbuhan gigi; gelang untuk tujuan medis; gelas bekam; generator frekuensi
tinggi untuk tujuan medis; generator medan magnet untuk tujuan medis; genggam rol pijat; gigi cincin menggabungkan mainan
kerincingan bayi; gigi palsu; glukometer; grinding disc untuk aplikasi gigi; grinding disc untuk tujuan gigi; guidewires hidrofilik
untuk melacak kateter; gunting untuk operasi; gunting untuk tujuan medis; gurneys rumah sakit; handpieces gigi; hati buatan;
hemostat; high density lipoprotein pengujian kolesterol aparat untuk tujuan diagnostik medis; hysteroscopes; ice pack untuk
kompress; ikat pinggang, listrik, untuk keperluan medis; implan [prostesis] untuk digunakan dalam bedah mulut; implan
[prostesis] untuk digunakan dalam operasi rahang; implan [prostesis] untuk digunakan dalam operasi tulang rahang; implan
[prostesis] untuk digunakan dalam operasi wajah; implan [prostesis] untuk digunakan dalam tendon; implan [prostesis] untuk
digunakan dalam tubuh; implan [prostesis] untuk digunakan dalam tulang mencangkok; implan [prostesis] untuk ligamen;
implan [prostesis] untuk operasi tulang; implan bedah yang terbuat dari bahan buatan; implan buatan; implan cotyloid terbuat
dari bahan buatan; implan gigi panduan bedah; implan gigi yang terbuat dari bahan buatan; implan intraokular untuk
mengubah warna mata yang terbuat dari bahan buatan; implan intravaskular yang terbuat dari bahan buatan; implan koklea
yang terbuat dari bahan buatan; implan laring buatan; implan mata yang terbuat dari bahan buatan; implan medis yang terbuat
dari bahan buatan; implan ortopedi; implan ortopedi buatan; implan ortopedi yang terbuat dari bahan buatan; implan otological;
implan payudara; implan payudara buatan; implan pinggul; implan pinggul buatan; implan pintar dengan built-in pasien
pemantauan sensor; implan prostetik; implan sendi ortopedi; implan tulang belakang yang terbuat dari bahan buatan; implan
tulang terbuat dari bahan buatan; implan tulang terbuat dari keramik; implant-implant (yang ditanamkan) untuk perkakasperkakas ilmu kedokteran; infus set; inhalators oksigen untuk tujuan terapeutik; inhaler dijual kosong untuk keperluan medis;
inhaler dijual kosong untuk tujuan terapeutik; inhaler oksigen untuk keperluan medis; inhaler untuk mengelola obat aerosol
sistem pernapasan pasien; injector insulin; injector insulin dijual kosong; injector jet untuk tujuan medis; injector obat; injector
suntik; inkontinensia kasur pelindung; inkubator untuk bayi; inkubator untuk tujuan medis; instrumen akupunktur; instrumen
akupunktur non-listrik; instrumen bedah untuk digunakan dalam bedah ortopedi; instrumen bedah untuk digunakan dalam
bedah ortopedi dan tulang belakang; instrumen bedah untuk digunakan dalam operasi tulang belakang; instrumen chiropractic;
instrumen dan peralatan ginekologi; instrumen dan peralatan kebugaran (wellness) umum, yaitu, perangkat pemantauan
kesehatan untuk memperkirakan konsumsi oksigen maksimal.; instrumen dan peralatan kebugaran (wellness) umum, yaitu,
perangkat pemantauan kesehatan untuk menyimpan, menyampaikan, melacak, mengukur dan menampilkan data biometrik,
gerakan tubuh, tidur, detak jantung, dan kalori terbakar; instrumen dan peralatan untuk perawatan bedah dan medis ostomi
dan inkontinensia; instrumen dan peralatan untuk perawatan medis dan bedah luka; instrumen dan peralatan untuk perawatan
medis dan bedah sistem saluran kemih dan untuk rekonstruksi dasar panggul; instrumen dan peralatan urologi; instrumen gigi;
instrumen ginekologi; instrumen ginekologi untuk memeriksa organ reproduksi perempuan; instrumen hewan; instrumen injeksi
tanpa jarum; instrumen kosmetik elektronik; instrumen litotomi; instrumen medis; instrumen ortodontik; instrumen
otolaryngology; instrumen pembedahan untuk digunakan dalam pembedahan ortopedi yang melibatkan sendi; instrumen
pemotong bedah; instrumen untuk digunakan dalam kedokteran gigi palsu; instrumen untuk digunakan dalam operasi
gastrointestinal; instrumen untuk pijat; instrumen urologis; intrauterine device untuk kontrasepsi; irigasi oral untuk digunakan
dalam kedokteran gigi; irigasi untuk keperluan medis; irigator dan bagian-bagiannya berupa tabung drainase, pompa,
selongsong, kantong dan regulator untuk keperluan medis.; jahitan; jahitan bedah; jala bedah terutama terdiri dari bahan
buatan; jaringan palsu untuk digunakan parietal; jaringan palsu untuk digunakan vaskular; jaringan palsu untuk digunakan
visceral; jarum akupunktur; jarum bedah; jarum biopsi; jarum injeksi untuk tujuan medis; jarum kunci luer untuk penggunaan
medis; jarum suntik; jarum suntik bola dubur; jarum suntik gigi; jarum suntik insulin; jarum suntik jarum multishot; jarum suntik
sekali pakai; jarum suntik sekali pakai untuk tujuan medis; jarum suntik spinal; jarum suntik untuk injeksi; jarum suntik untuk
tujuan medis; jarum suntik vagina; jarum untuk tujuan medis; jas scrub bedah; jembatan gigi; jembatan yang ditahan dengan
implan untuk keperluan gigi; jempol sampul plastik untuk mencegah mengisap ibu jari; jig pengeboran untuk aplikasi bedah; jig
pengeboran untuk aplikasi gigi; kabel cerclage; kaki bionik dpt dipakai untuk tujuan ortopedi; kaku tegap kaset [perban
mendukung]; kamera endoskopi untuk tujuan medis; kamera intraoral gigi; kamera retina untuk tujuan medis; kantong drainase
luka; kantong feses; kantong kolostomi; kantong ostomy; kantong penyimpanan asi; kantong urin; kanula irigasi untuk
laparoskopi; kapiler drainase tabung; karet gelang ortodontik; kasur angin untuk bayi, untuk tujuan medis; kasur dukungan
untuk tujuan medis; kasur melahirkan; kasur untuk tujuan medis; kasus cocok untuk peralatan medis; kasus untuk instrumen
medis dan bedah; kateter; kateter balon; kateter balon untuk digunakan dalam angioplasty; kateter bedah; kateter intrakardial;
kateter intravena; kateter kondom; kateter medis; kateter uretra; kateter vena sentral; katup jantung buatan; katup
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subkutan terdiri dari bahan buatan untuk implantasi; kaus kaki kompresi; kaus kaki kompresi untuk tujuan medis atau terapi;
kaus kaki medis; kaus kaki ortopedi; kaus kaki untuk penderita diabetes; kaus kompresi; kawat gigi; kawat gigi lutut untuk
tujuan medis; kawat gigi ortopedi; kawat gigi pergelangan kaki untuk tujuan medis; kawat gigi siku untuk tujuan medis; kawat
gigi untuk anggota badan dan sendi untuk penggunaan medis; kawat melengkung untuk gigi; kemiringan luer untuk
penggunaan medis; kerah Elizabethan untuk tujuan hewan; kerah leher rahim; keratoscopes; kerekan cacat; kerekan untuk
mengangkat pasien; kerekan untuk pasien; kimiawi diaktifkan kompres dingin untuk tujuan medis; kimiawi diaktifkan kompres
panas untuk tujuan medis; kimiawi diaktifkan paket gel dingin untuk tujuan medis; kimiawi diaktifkan paket gel panas untuk
tujuan medis; klem panggul; klem panggul darurat; klip hidung terapi untuk pencegahan mendengkur; koleksi tas darah untuk
keperluan hewan; koleksi tas darah untuk keperluan hewan, kosong; koleksi tas darah untuk tujuan medis; koleksi tas darah
untuk tujuan medis, kosong; kolektor feses; kompresi kaus kaki; kompresi stoking; kompresi thromboprophylaxis stoking;
kompresi tubuh ekstremitas lengan untuk digunakan dalam sepak bola dan olahraga lainnya; kompresor bedah; kompress
payudara; kondom; kondom rasa; kondom spermisida; kondom urin; kondom urin, sarung uri, kateter kondom, sabuk ostomy;
konsentrator oksigen untuk keperluan medis; kontainer terutama disesuaikan untuk pembuangan jarum suntik; korset perut;
korset untuk tujuan medis; kosmetik mikro-tusuk jarum perangkat untuk merangsang kolagen di kulit; kosmetik perangkat
mikro-tusuk jarum untuk meningkatkan warna kulit, tekstur dan hidrasi; kuarsa lampu untuk tujuan medis; kulit buatan untuk
tujuan bedah; kuret; kuret tajam; kuret tumpul untuk tujuan bedah; kursi dokter gigi; kursi pemeriksaan gigi; kursi perawatan
pasien medis; kursi prosedur medis; lampu bedah; lampu inframerah untuk tujuan medis; lampu menyembuhkan gigi; lampu
menyembuhkan gigi LED; lampu menyembuhkan halogen gigi; lampu untuk tujuan medis; laparoscopes; laryngoscopes; laser
untuk keperluan gigi; laser untuk keperluan hewan; laser untuk keperluan medis; laser untuk perawatan kosmetik wajah dan
kulit; laser untuk perawatan kosmetik wajah, kulit, folikel rambut; laser untuk perawatan kulit; laser untuk terapi kecantikan;
laser untuk tujuan bedah; laser untuk tujuan kosmetik; laser untuk tujuan tetes mata; latihan bedah; layar radiologi untuk tujuan
medis; legging kompresi; lembaran inkontinensia; lengan bionik dpt dipakai untuk tujuan prosthetics; lengan kompresi tubuh
ekstremitas; lengan kompresi tubuh ekstremitas untuk digunakan atletik; lengan kompresi untuk anak sapi; lengan kompresi
untuk kaki; lengan kompresi untuk lengan; lengan kompresi untuk lutut; lengan kompresi untuk pergelangan tangan; lengan
kompresi untuk siku; lengan robot untuk kolektomi dan operasi dubur; lengan robot untuk operasi dada dan kardiovaskular;
lengan robot untuk operasi ginekologi; lengan robot untuk operasi ginjal; lengan robot untuk operasi jantung; lengan robot
untuk operasi laparoskopi; lengan robot untuk operasi prostat; lengan robot untuk operasi sternotomy; lengan robot untuk
operasi thoracoscopic; lengan robot untuk operasi transoral; lengan robot untuk operasi urologi; lengan robot untuk tujuan
bedah; lensa buatan untuk implantasi di mata; lensa intraokular; lift periosteal; ligamen buatan; ligamen palsu; lulus kaus kaki
kompresi; magnetic resonance imaging [MRI] peralatan untuk keperluan medis; magnetic resonance imaging [MRI] scanner;
magnetic resonance tomography [MRT] aparatur; mahkota gigi; mahkota gigi yang terbuat dari paduan keramik; makan
cangkir untuk tujuan medis; makan katup botol; makanan enteral pompa; manset kompresi; masker Cleanroom wajah; masker
bedah; masker laryngeal; masker oksigen untuk keperluan medis; masker pelindung hidung untuk penggunaan medis; masker
pelindung mulut untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah untuk
perlindungan terhadap infeksi virus; masker pernapasan anak untuk tujuan medis; masker pernapasan pelindung untuk
aplikasi bedah; masker pernapasan pelindung untuk penggunaan bedah; masker pernapasan pelindung untuk pernapasan
buatan; masker pernapasan pelindung untuk tujuan bedah; masker pernapasan pelindung untuk tujuan medis; masker
pernapasan untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk isolasi debu untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk isolasi jamur;
masker sanitasi untuk isolasi kuman; masker sanitasi untuk melindungi terhadap infeksi virus; masker sanitasi untuk tujuan
isolasi virus; masker sanitasi untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk tujuan serbuk sari isolasi; masker untuk digunakan
oleh tenaga medis; masker wajah dipanaskan elektrik untuk tujuan terapeutik; masker wajah pelindung untuk penggunaan
gigi; masker wajah untuk penggunaan bedah; masker wajah untuk penggunaan bedah untuk perlindungan antibakterial;
masker wajah untuk tujuan sanitasi; masturbator [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; mata buatan; medis
mikro-tusuk jarum perangkat untuk jerawat mengobati, bekas luka dan stretch mark; meja resep untuk penggunaan rumah
sakit; meja resusitasi (Tempat Periksa Khusus untuk Meletakkan Bayi); membran timpani buatan; mendalam bola pijat
jaringan; mendengar penutup telinga perlindungan; mendengar penutup telinga perlindungan yang digunakan dalam industri
konstruksi; mendukung lengkungan untuk sepatu; mendukung lengkungan untuk sepatu bot dan sepatu; mendukung lutut
untuk tujuan medis; mendukung ortopedi; mendukung pergelangan kaki untuk tujuan medis; mendukung tennis elbow;
mengebiri alat untuk tujuan hewan; mengisi instrumen untuk tujuan gigi; menjatuhkan pipet untuk tujuan medis; menyisipkan
dukungan lengkungan untuk sepatu; menyisipkan orthotic untuk alas kaki; mesin dialisis; mesin latihan untuk tujuan
rehabilitatif medis; mesin reflexologi untuk keperluan medis; mesin untuk menjepit, memijat dan menekan untuk keperluan
medis; microsensor probe untuk tujuan medis untuk mengukur data tubuh manusia; minum cangkir untuk digunakan oleh
pasien dengan gangguan menelan; mitela ( Kain Penyangga Siku); mitt pijat; monitor denyut jantung; monitor denyut nadi;
monitor jantung janin; monitor jantung untuk dikenakan selama latihan; monitor oksigen untuk keperluan medis; monitor
respirasi; monitor suhu elektronik untuk tujuan medis; monitor suhu untuk tujuan medis; monitor tekanan darah; nebulizers
untuk mengelola obat aerosol sistem pernapasan pasien; nebulizers untuk terapi pernafasan; nebulizers untuk tujuan medis;
nuklir magnetic resonance imaging [NMRI] aparatur; orthoses; ortopedi implan sendi terbuat dari bahan buatan; ortopedi sol
bantal gel untuk sepatu; otoscopes; oximeters pulsa; pahat bedah; pakaian dimakan; pakaian kompresi pasca-operasi;
pakaian pelindung untuk keperluan medis; palu perkusi untuk tujuan diagnostik; palu refleks; panas lampu untuk tujuan medis;
panggul sabuk koreksi untuk pengobatan sakit pinggang; pantat colokan [sex toys]; papillotomes; payudara buatan; peak flow
meter; pejalan kaki untuk penyandang cacat, pasien dan orang tua; pelindung gigi untuk tujuan gigi; pelindung pendengaran;
pelindung puting; pelindung wajah transparan untuk digunakan oleh tenaga medis; pelurus gigi; pelvimeters; pemanasan
bantal, listrik, untuk keperluan medis; pembela telinga; pembesar penis [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa];
pemegang cangkir spesimen; pemeriksaan medis lampu; pemijat kaki; pemijat karet untuk bayi; pemijat kulit kepala; pemijat
kulit kepala, dioperasikan dengan baterai; pemijat listrik untuk mengurangi berat badan; pemijat tubuh; pemisah kaki untuk
tujuan ortopedi; pemotong bedah; penahan gigi; penampung asi; penarik / penyedot puting susu untuk penggunaan pribadi;
pencakar tulang; pendengaran perangkat perlindungan; pendinginan bantalan untuk tujuan pertolongan pertama; pengganti
tulang untuk tujuan bedah; penghancur pil; penghangat bayi untuk penggunaan medis; penguji mata; pengujian kolesterol
aparat untuk tujuan diagnostik medis; pengukur denyut nadi; pengumban uretra; penis buatan [perangkat rangsangan seksual
untuk orang dewasa]; penjaga jari untuk tujuan medis; penjaga siku untuk tujuan medis; penjelajah gigi; penjepit untuk botol
bayi; penutup sepatu bedah; penutup telinga perlindungan pendengaran digunakan dalam olahraga menembak; penyangga
implan untuk keperluan gigi; penyemprot aerosol untuk tujuan medis; penyerap asi; penyumbat dubur untuk penggunaan
medis; peralatan akupunktur; peralatan analisis medis untuk tujuan medis; peralatan bedah; peralatan dan instrumen bedah
untuk digunakan dokter hewan; peralatan dan instrumen laparoskopi untuk
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pemeriksaan medis; peralatan dan instrumen medis dan kedokteran hewan; peralatan dan instrumen medis dan pembedahan
untuk digunakan dalam bedah ortopedi; peralatan dan instrumen medis untuk digunakan dalam operasi; peralatan dan
instrumen medis untuk memantau tanda-tanda vital; peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan
lampu LED; peralatan dan instrumen untuk keperluan bedah, medis, gigi, dan kedokteran hewan; peralatan dan perangkat
kesehatan umum untuk mengukur, menampilkan, mencari, memantau, menyimpan dan mengirimkan data biometrik, detak
jantung, pergerakan badan serta pembakaran kalori; peralatan diagosa untuk keperluan medis; peralatan kedokteran gigi;
peralatan medis; peralatan medis berupa alat dan sistem perangkat lunak dalam satu unit yang digunakan untuk menentukan
lokasi pembedahan dalam tubuh pasien; peralatan medis dan instrumen untuk bedah kosmetik; peralatan medis dan
instrumen untuk bedah rekonstruksi; peralatan medis dan instrumen untuk bedah saraf; peralatan medis dan instrumen untuk
operasi angioplasti; peralatan medis dan instrumen untuk operasi darurat; peralatan medis dan instrumen untuk operasi
eksplorasi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi elektif; peralatan medis dan instrumen untuk operasi endoskopi;
peralatan medis dan instrumen untuk operasi endovascular; peralatan medis dan instrumen untuk operasi jantung; peralatan
medis dan instrumen untuk operasi laparoskopi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi ortopedi; peralatan medis dan
instrumen untuk operasi robot-dibantu; peralatan medis dan instrumen untuk operasi transplantasi; peralatan medis untuk
aktivitas jantung merekam; peralatan medis untuk deteksi, diagnosis, dan penyaringan penyakit; peralatan medis untuk
digunakan dalam laparoskopi; peralatan medis untuk jaringan pemotongan; peralatan medis untuk karet memijat; peralatan
medis untuk luka penutupan; peralatan medis untuk melakukan tes immunoassay kromatografi; peralatan medis untuk
memfasilitasi inhalasi sediaan farmasi; peralatan medis untuk memperkenalkan sediaan farmasi ke dalam tubuh manusia;
peralatan medis untuk mencuci vagina; peralatan medis untuk mendiagnosa diduga serangan jantung; peralatan medis untuk
menempatkan dan mengamankan kateter; peralatan medis untuk menguji darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis
lainnya, dan jaringan; peralatan medis untuk pengobatan sleep apnea; peralatan medis untuk pengujian keberadaan antigen
dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; peralatan medis untuk perbaikan disc tulang
belakang; peralatan medis untuk perbaikan disc tulang belakang dalam sifat implan tulang belakang disc yang terbuat dari zatzat buatan; peralatan medis untuk radioterapi dosimetri; peralatan medis untuk terapi moksibusi; peralatan medis untuk
termoterapi interstitial jaringan biologis; peralatan medis untuk trakeostomi perkutan; peralatan medis, yaitu sistem visualisasi
dan menargetkan pembedahan untuk digunakan selama bedah ortopedi yang terdiri dari bantalan ECG, penanda posisi,
aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh, ponsel (mobile phone) dan tempat ponsel (mobile phone case), semuanya dijual
sebagai satu unit dan digunakan untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data pasien selama bedah ortopedi; peralatan
olahraga secara manual dioperasikan untuk tujuan terapi fisik; peralatan olahraga untuk tujuan rehabilitatif medis; peralatan
olahraga untuk tujuan terapi fisik; peralatan ortopedi; peralatan pembedahan, yaitu sistem navigasi pembedahan yang terdiri
dari pelacak, sensor atau penanda untuk menyediakan informasi tentang anatomi pasien; peralatan pengujian; peralatan
polimerisasi untuk keperluan gigi; peralatan robot untuk digunakan oleh praktisi kesehatan dalam prosedur pembedahan;
peralatan sunat; peralatan telemetri medis nirkabel; peralatan terapi galvanik; peralatan untuk diagnosis klinis; peralatan untuk
mengukur tekanan darah arteri; peralatan untuk pengambilan darah; peralatan untuk rongga mencuci tubuh; peralatanperalatan facial listrik untuk keperluan rumah tangga; peralatan-peralatan facial menggunakan gelombang ultrasonik untuk
keperluan rumah tangga; peralatan-peralatan wajah bertenaga baterai untuk keperluan rumah tangga; perangkat alat bantu
seks; perangkat anastomosis; perangkat bantuan tidur mendorong tidur dengan memancarkan aroma; perangkat bantuan tidur
mendorong tidur dengan memancarkan suara; perangkat bantuan tidur, yaitu alat untuk menginduksi tidur dengan
memancarkan suara, aroma atau cahaya; perangkat emboli untuk pengobatan anomali vaskular; perangkat fiksasi ortopedi;
perangkat infus untuk keperluan medis; perangkat kosmetik untuk perawatan mengencangkan wajah dengan microcurrents;
perangkat kosmetik untuk terapi cahaya foton; perangkat medis; perangkat medis sekali pakai untuk mengobati sembelit;
perangkat medis untuk mengukur berat badan dan memperkirakan persentase lemak tubuh; perangkat mikro-tusuk jarum
kosmetik; perangkat mikro-tusuk jarum medis; perangkat perlindungan emboli; perangkat perlindungan terhadap sinar-X,
untuk tujuan medis; perangkat rangsangan seksual; perangkat untuk menyuntikkan obat-obatan; perangkat vakum ereksi
[dewasa bantu rangsangan seksual]; perangkat yang terbuat dari karet alam untuk tujuan kontrasepsi; perangkat yang terbuat
dari karet sintetis untuk tujuan kontrasepsi; perban dukungan ortopedi; perban elastis; perban kompresi; perban lutut, ortopedi;
perban ortopedi; perban pendukung; perban plester untuk tujuan ortopedi; perban untuk sendi; perban, elastis; perekam
denyut jantung; perforator bedah; perisai payudara; perisai perlindungan wajah untuk tujuan medis; perkakas medis dan
pembedahan yang digenggam untuk digunakan dalam kombinasi dengan sistem navigasi pembedahan, khususnya instrumen
dan pekakas pembedahan yang dapat dilacak; picks gigi untuk digunakan dalam perawatan gigi; picks gigi, selain untuk
penggunaan pribadi; picks telinga; pijat aparat bahu; pijat aparat estetika; pijat aparat estetika untuk digunakan di salon
kecantikan; pijat aparat estetika, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pijat aparat genggam; pijat aparat kembali; pijat aparat
leher; pijat aparat listrik untuk keperluan rumah tangga; pijat aparat listrik untuk penggunaan pribadi; pijat aparat non-listrik;
pijat aparat untuk penggunaan pribadi; pijat aparat untuk tujuan medis; pijat kursi dengan built-in pijat aparat; pijat shiatsu
bantal; pijat tongkat; pil distributor dan organizer kotak untuk tujuan medis; pipet elektronik untuk tujuan medis; pisau bedah;
pisau bedah listrik untuk keperluan bedah; pisau untuk tujuan bedah; pisau untuk tujuan medis; pispot untuk pasien yang
terbaring sakit; pita pengikat untuk kawat gigi; plester gips untuk tujuan ortopedi; plester kinesiologi; pointer laser untuk
keperluan medis; pompa ekstraksi racun; pompa payudara; pompa payudara listrik; pompa payudara tangan dioperasikan;
pompa penis [sex toys]; pompa untuk alat kesehatan jantung guna memompa darah yang diperkuat / enhanced; pompa untuk
tujuan medis; port akses vaskular untuk tujuan medis; portabel perangkat kemih plastik yang memungkinkan perempuan untuk
berdiri saat buang air kecil; probe jantung; probe lurus; probe microsensor untuk tujuan medis; probe periodontal; probe untuk
penggunaan medis; prostesis; prostesis pinggul; prostesis pinggul ortopedi; prostesis tulang; protesa gigi; protesa gigi dalam
bentuk inlays; protesa gigi dalam bentuk onlay; pupillometers untuk jarak pengukuran pupil [PD]; pupillometers untuk
mengukur pupil reaktivitas untuk stimulus; puting susu / pentil untuk botol bayi; racun ekstraksi jarum suntik; rahang buatan;
raspatories bedah; ray ultraviolet lampu untuk tujuan medis; restraints keselamatan pasien; resuscitators; resusitasi
cardiopulmonary [CPR] masker; retinoscopes; retraktor bedah; retraktor bibir; retraktor gigi; retraktor mastoid; retraktor tulang;
robot medis atau kedokteran hewan; robot operasi laparoskopi, dan mesin serta instrumennya; robot radioterapi, dan mesin
serta instrumennya; robot rehabilitasi, dan mesin serta instrumennya; robot terapi galvanik atau hipertermik, dan mesin serta
instrumennya; robot untuk mengoperasikan kateter, dan mesin serta instrumennya; robot untuk pemeriksaan rontgen dan
mesin serta instrumennya; roda abrasif untuk tujuan gigi; rol busa pijat; rol pijat; rompi kompresi; ruang oksigen hiperbarik
untuk tujuan medis; sabuk bersalin; sabuk dukungan bersalin untuk tujuan medis; sabuk galvanis untuk tujuan medis; sabuk
hernia perut; sabuk koreksi panggul; sabuk ortopedi; sabuk ostomy; sabuk perut; sabuk pijat shiatsu; sabuk pusar; sabuk
suspender diadaptasi untuk stoking kompresi; sabuk untuk terapi; sabuk untuk tujuan medis; sandal kulit ortopedi; sandal
ortopedi; sarung tangan bedah; sarung tangan bulu kuda untuk pijat; sarung tangan gigi bayi; sarung tangan karet untuk
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keperluan gigi; sarung tangan karet untuk keperluan hewan; sarung tangan karet untuk tujuan bedah; sarung tangan karet
untuk tujuan medis; sarung tangan kompresi; sarung tangan pelindung untuk digunakan oleh orang yang bekerja di
kedokteran gigi; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan gigi; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan hewan; sarung
tangan sekali pakai untuk tujuan bedah; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan medis; sarung tangan untuk keperluan gigi;
sarung tangan untuk keperluan hewan; sarung tangan untuk pemeriksaan medis; sarung tangan untuk pijat; sarung tangan
untuk tujuan medis; sarung untuk tujuan medis; sarung urin; sekrup tulang; selimut, listrik, untuk keperluan medis; selubung
akses uretra; semprot kaleng [aerosol dispenser] untuk tujuan medis; sendi buatan; sendi pinggul buatan; sendi pinggul implan
dan bagian-bagiannya terbuat dari bahan buatan; sendok garpu bedah; sendok untuk obat administrasi; sensor [aparat
pengukuran], untuk tujuan medis; sepatu ortopedi; sepatu pelatihan ortopedi; sepatu untuk tujuan medis; seprai penyerap
menjadi lembaran inkontinensia; shiatsu kursi pijat; sisipan ortopedi untuk alas kaki; sisir kutu; sistem alat medis yang terdiri
dari sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang berisi alur kerja pembedahan digital untuk bedah ortopedi;
sistem alat medis, yaitu sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk digunakan dalam bedah ortopedi untuk
mendokumentasikan informasi pasien atau peristiwa yang berkaitan dengan bedah ortopedi dan untuk menyediakan solusi
pelatihan untuk bedah ortopedi; sistem pencitraan urologi; sistem visualisasi medis untuk digunakan dalam bedah ortopedi
yang terdiri dari perangkat keras komputer, monitor, periferal peralatan pengelolaan gambar dan pemrosesan video serta
perangkat lunak pengoperasian; skiascopes; skrup untuk tulang gigi; sling untuk tujuan medis; sol dalam ortopedi
menggabungkan mendukung lengkungan; sol orthotic; sol ortopedi; sol ortopedi magnetik untuk sepatu; sol terapi magnet; sol
untuk sepatu ortopedi; spatula untuk tujuan gigi; spatula untuk tujuan medis; specula; specula pakai; specula vagina;
speculums okular; spesimen medis cangkir; sphincterotomes; splints jari; splints ortopedi; splints ortopedi atau bedah; splints
untuk tujuan medis; spons bedah; stapler bedah; stapler kulit bedah; staples bedah; stent; stent dilapisi biokompatibel;
stetoskop; stimulator karet untuk keperluan gigi; stimulator klitoris [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa];
stimulator otot elektronik untuk tujuan medis; stimulator prostat [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa];
stimulator saraf elektronik untuk tujuan medis; stimulator untuk otot syaraf; stoking [kaus kaki medis]; stoking elastis untuk
tujuan medis; stoking kompresi; sudut profilaksis pakai; sumbat telinga; sumbat telinga untuk perlindungan terhadap
kebisingan; sumbat telinga untuk tidur; sumbat telinga untuk tujuan medis; sumber cahaya chemiluminescent untuk digunakan
dalam endoskopi; tabel pemeriksaan pasien; tabel pemeriksaan untuk keperluan rumah sakit; tabel perawatan pasien; tabel
prosedur medis; tabung bukal; tabung dan peralatan medis untuk pemberian makanan [alat medis]; tabung endobronkial;
tabung endotrakeal; tabung infus; tabung kapiler darah; tabung kapiler untuk memberikan reagen; tabung kapiler untuk
sampel; tabung radium untuk tujuan medis; tabung trakeostomi; tabung tympanostomy; tabung untuk bernapas yang
digunakan dalam pengiriman udara dan gas ke dan dari pasien; tabung untuk digunakan dengan kanula; tabung untuk
digunakan dengan kateter; tabung untuk makanan enteral; tali sendi ortopedi; tali tandu; tandu pasien; tang bedah; tang gigi;
tang kandungan; tang litotomi; tang paru-paru; tang tulang; tang untuk tujuan medis; tangan bionik dpt dipakai untuk tujuan
prosthetics; tas air untuk keperluan medis; tas kolostomi; tas medis yang dirancang untuk menahan peralatan medis; tekstil
anti-mikroba untuk penggunaan medis; telinga busi untuk mengurangi kebisingan; telinga plugs kustom untuk tuna rungu;
tendon buatan; termometer digital untuk tujuan medis; termometer inframerah untuk tujuan medis; termometer klinis;
termometer untuk anak-anak; termometer untuk tujuan medis; thoracoscopes; tiang infus untuk keperluan medis; tidur vibrator;
tirai pembedahan mata; tongkat berjalan untuk tujuan medis; tonometers; topi bedah; transfusi set; trigliserida aparat
pengujian untuk tujuan diagnostik medis; tubeskin tubular perban; tubing medis; tubing medis untuk digunakan dalam prosedur
vaskular; tubing medis untuk irigasi; tubing medis untuk obat administrasi; tubing medis untuk transfusi; tulang buatan untuk
implantasi; tulang rawan buatan; tulang rawan buatan yang terbuat dari bahan sintetis; underpads; underpads pakai; urinal
[untuk tujuan medis]; usungan ambulans; usungan medis; usungan, roda; vagina buatan [perangkat rangsangan seksual untuk
orang dewasa]; vaporizers untuk pengobatan kondisi pernafasan atas; vaporizers untuk tujuan medis; ventilator medis;
vibrator [dewasa bantu rangsangan seksual]; vibrator [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; vibrator pijat
listrik; vibrator udara panas untuk tujuan medis; wadah secara khusus disesuaikan untuk pembuangan instrumen medis, jarum
suntik, dan limbah medis terkontaminasi lainnya; waterbeds untuk tujuan medis===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071309
: 21/10/2021 10:39:57
:
: PT Paragon Technology and Innovation

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ciledug Raya No 10, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Life Beyond
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan atau putih
: 32
: ===Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Bahan dasar jus buah; Bubur buah untuk membuat minuman;

540 Etiket

Campuran tanpa-alkohol digunakan untuk membuat minuman beralkohol; Konsentrat jus buah; Konsentrat untuk membuat
minuman; Konsentrat untuk membuat minuman buah; Konsentrat untuk membuat jus buah; Lemon (sirup); Minuman energi
3D dicetak dalam gelas; Minuman energi cetak 3D-polycapsule; ades [minuman berbahan dasar buah tanpa-alkohol]; air
mineral [minuman]; air mineral aerasi; air mineral berkarbonasi; air mineral dengan rasa; air minum; air minum dengan
kandungan mineral; air minum dengan rasa; air soda (berkarbonasi); air yang diperkaya nutrisi; bubuk anggur merah untuk
membuat minuman; bubuk untuk minuman boba; bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman olahraga; campuran untuk
membuat minuman serbat; ekstrak buah tanpa-alkohol; ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; esens (aroma)
tanpa-alkohol untuk membuat minuman; esensi untuk membuat air mineral berasa, bukan dalam sifat minyak esensial; jus
anggur; jus apel; jus buah; jus buah aerasi; jus buah campuran; jus buah markisa; jus delima; jus jambu; jus jeruk; jus jeruk
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nipis (sirup); jus jeruk nipis untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus lemon untuk digunakan dalam persiapan
minuman; jus lidah buaya; jus mangga; jus melon; jus nanas; jus pepaya; jus persik; jus wortel; konsentrat buah dan pure
digunakan untuk membuat minuman; konsentrat buah untuk membuat minuman; konsentrat jus buah; labu buah; lithia water
(sejenis air mineral); minuman berbahan dasar beras dan kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar buah;
minuman berbahan dasar buah beku; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar madu tanpaalkohol yang mengandung susu; minuman berbahan dasar rumput laut; minuman berenergi; minuman berkarbonasi beku;
minuman berkarbonasi rasa buah; minuman buah; minuman buah dan jus buah; minuman buah es; minuman cincau;
minuman energi instan yang tertanam dalam cangkir cetak 3D-polycapsule; minuman fermentasi lacto berbahan dasar buah;
minuman isotonik; minuman jus anggur, tanpa-alkohol; minuman jus apel; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman
jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol dengan kandungan susu; minuman jus cranberry; minuman jus jeruk;
minuman jus lidah buaya; minuman jus nanas; minuman jus prem; minuman jus sayuran tanpa-alkohol; minuman lidah buaya,
tanpa-alkohol; minuman malt tanpa-alkohol; minuman nabati; minuman olahraga yang diperkaya protein; minuman penambah
nafsu makan, tanpa-alkohol; minuman rasa buah; minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh; minuman ringan
rasa buah; minuman ringan rendah kalori; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol dengan aroma kopi; minuman
tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng; minuman tanpa-alkohol
dengan kandungan jus ginseng merah; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng putih; minuman tanpa-alkohol
dengan kandungan jus sayuran; minuman tanpa-alkohol yang aroma teh; minuman tanpa-alkohol yang diperkaya dengan
vitamin; minuman tanpa-alkohol yang terbuat dari rumput laut; minuman tanpa-alkohol, selain pengganti susu; minuman yang
diperkaya nutrisi; minuman yang diperkaya protein nabati; nektar buah, tanpa-alkohol; pastilles untuk minuman boba;
persiapan berbahan dasar serangga untuk membuat minuman tanpa-alkohol; persiapan untuk membuat air aerasi; persiapan
untuk membuat minuman tanpa-alkohol; punch buah, tanpa-alkohol; serbat [minuman]; serbuk digunakan dalam persiapan
minuman air kelapa; serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah; smoothie===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071310
: 21/10/2021 10:40:35
:
: DRH. Jullie L Hakim

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Widya Chandra X No. 19 Senayan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KUKIGO
: Energy, On the Go, For Active Kids, and Mom's Approval

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU
: 5
: ===Makanan untuk anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071311
: 21/10/2021 10:40:36
:
: PT. Empi Pharma Sejahtera

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Teuku Cik Ditiro No. 12
RT. 009 RW. 002, Kel. Gondangdia, Menteng,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta , DKI Jakarta
: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EMPIVIT-D3
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, oranye, hijau
: 5
: ===Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; hasil-hasil farmasi; obat-obatan; obat-obatan farmasi; sediaan farmasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071312
: 21/10/2021 10:42:19
:
: PT. Universal Prima Lubrika Jaya

540 Etiket

: Perkantoran Gading Bukit Indah Blok G26-27, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DSBAT
: DS BAT : Dauert Strom Battery

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Putih
: 9
: ===aki; aki mobil; aki motor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071313
: 21/10/2021 10:43:12
:
: PT Sukses Prima Internusa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL PANGERAN JAYAKARTA 68 BLOK A4 KEC, SAWAH BESAR KEL. MANGGA
DUA SELATAN JAKARTA PUSAT , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: S
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH BATA
: 7
: ===katup kontrol untuk mengatur aliran gas dan cairan [bagian-bagian mesin]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071314
: 21/10/2021 10:44:08
:
: DZULKIFLI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DSN KRAJAN 2 RT 002 RW 003, KEL/DESA. TEGALSARI KEC. TEGALSARI,
BANYUWANGI, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ISTANA BOLEN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Muda, Coklat
: 30
: ===Sediaan berbahan dasar coklat; coklat pasta; krim-krim coklat; roti berlapis keju dan telur; tepung terigu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2021071315
: 21/10/2021 10:47:01
:
: CV INDOKARYA GLOBAL RAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMPLEK DUTA HARAPAN INDAH BLOK KK NO. 111, KAPUK MUARA,
PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FING GRADE
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Hitam, Putih
: 16, 28
: ===Kartu bisnis; Kartu hadiah; Kartu nama; Map [alat tulis menulis]; Pulpen; Tempat alat tulis menulis [set]; Tempat kartu
identitas; agenda; alat tulis; alat tulis (kartu nama, kop surat); alat tulis kantor; alat tulis menulis; alat untuk kesenian; bahan
pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; buku catatan; buku tulis; file kartu; isi ulang tinta
pena; kalender; kantong dari kertas atau plastik; kantong plastik; kartu bergambar; kartu catatan; kartu catatan kosong; kartu
dagang; kartu flash [bahan ajar]; kartu indeks [alat tulis]; kartu kosong; kartu liburan; kartu penilaian; kartu perdagangan, selain
untuk permainan; kartu pos gambar; kartu ucapan; kartu ucapan selamat; kartu undangan; kartu-kartu; kartu-kartu terbuat dari
kertas; kertas catatan; kertas dan karton dan barang-barang terbuat dari bahan itu, yaitu, buku, boks, kartu, amplop, buku
catatan, kalendar; kertas gambar; kertas tempel; kertas tulis; kotak alat tulis (alat tulis); krayon; kuas tulis; lem kertas; pena
berwarna; pena gambar; pena untuk menulis; penggaris; penggaris gambar; penghapus papan tulis; penghapus pena;
penghapus pensil; pensil gambar; pensil warna; rautan; sampul buku; sketsa; stapler untuk kertas; staples untuk kantor; tinta
untuk alat tulis===
===Kartu Poker; Kartu Remi; Kartu perdagangan (permainan kartu); Mainan; bola untuk anak-anak; bola untuk permainan;
bola-bola; cangkir untuk dadu; catur; dadu; game dadu; kartu bingo; kartu domino; kartu permainan; kartu tarot [kartu remi];
kelereng untuk game; kendaraan mainan yang berbentuk mobil, truk, kereta, dan van, semua yang bertema bola basket,
mainan dari busa dalam bentuk jari dan piala, piala mainan, kartu permainan, kartu mainan, mainan pembuat bunyi-bunyian,
mainan untuk hewan peliharaan; kumpulan permainan papan; papan catur; papan shogi; papan-papan permainan-permainan;
permainan catur; permainan kartu; permainan papan; puzzle; yo-yo===
: DID2021071316
: 21/10/2021 10:49:27
:
: Dennis Gunawan

540 Etiket

: Jl. Kepu Barat No. 44 A, RT. 008 RW. 002,
Kemayoran, Jakarta Pusat
, DKI Jakarta
: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FATAMORGANA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan riasan; Balsem mata; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bulu
mata buatan; Eksfoliator; Eyeliner; Gel pelangsing (kosmetik); Gincu; Krem Jerawat Non Medis; Krim mata; Krim tabir surya;
Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Kuku buatan; Losion dan serum; Losion menghapus make-up;
Losion untuk tangan dan tubuh; Maskara; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik;
Pembersih; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih make-up; Pembersih wajah; Pencuci tangan; Penguat kuku dan
pembersih cat kuku; Penjernih; Perawatan anti-penuaan; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir;
Produk perawatan rambut; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun tangan cair; Sampo; Scrub wajah
[facial scrub] kosmetik; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan penghapus
perekat; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan tabir surya;
Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum kecantikan
(kosmetik); Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Tonik kecantikan untuk
diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin rambut; antiperspiran non-obat; balsem
bibir tanpa obat; basis make-up dalam bentuk pasta; bedak krem; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh; bedak
tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body butter
untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion;
bronzer kulit; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk tubuh berkilau; bulu mata
palsu; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa pembersih kulit; butiran pembersih wajah; cat kuku; colognes,
parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan
kosmetik; dandan; dasar bedak; dasar bedak untuk kulit; deodoran tubuh; deodoran untuk perawatan tubuh; dupa; eau de
toilette; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk
perawatan kulit; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; foundation cair; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk
keperluan kosmetik; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata; gel mata untuk
keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penata alis; gel pewarna alis; gel setelah
matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel untuk penggunaan kosmetik; glitter dekoratif untuk
keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; kain atau tisu diresapi dengan pembersih
kulit; kapas untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara,
blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir;
kondisioner kain; kondisioner kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner;
kondisioner rambut; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan
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matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk
anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik yang digunakan sebagai
sediaan perawatan kulit; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik;
krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
aromaterapi; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan
tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar
matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim
exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim
kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik
untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim
kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk
keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim masker
tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk
keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk
scrub wajah; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim
pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih kulit; krim
pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang
bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim
perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim setelah
matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim
tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim
tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh
kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk mengelupas kulit mati; krim
untuk mengurangi selulit; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah
dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wangi; krim wangi
untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kuku palsu; kulit
mengklarifikasi; lipstik; losion untuk tubuh; lotion aromaterapi; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh
beraroma; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi
munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh;
lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit;
lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion
pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh
dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari;
lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut tanpa obat; lotion setelah matahari;
lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya; lotion tabir surya
untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk
keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion
wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim
dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up
bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus gel;
make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; maskara; masker kaki
untuk perawatan kulit; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit
untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih mineral; masker
pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker perawatan rambut; masker rambut;
masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh;
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah
kosmetik; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit;
mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak kolonyo; minyak kosmetik; minyak kosmetik
untuk kulit; minyak tubuh berkilau; minyak wangi; paket kosmetik wajah; paket wajah; palet pengkilap bibir; parfum; parfum
dan cologne; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab kulit; pelembab rambut; pelembab setelah
matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab wajah kosmetik; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari untuk
bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembentuk garis bibir; pembersih kulit; pembersih tangan; pembersih wajah;
pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan
pemerah pipi; pencerah kulit; pencuci muka; penetral bibir; penghilang riasan mata; pengkilap bibir; pensil alis; pensil blush on;
pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan
kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan
bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat
untuk membubuhkan rambut palsu; perona mata; perona pipi; pewarna kosmetik; preparat pemutihan [decolorants] untuk
keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk sabun; ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; rias
wajah; riasan mata; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan
wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cuci tangan; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun krim; sabun
krim tubuh; sabun kulit; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun
non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun tubuh; sabun tubuh
tanpa obat; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wangi; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan
kondisioner rambut; sampo tanpa obat; scrub kaki; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan
untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub
tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan
berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit;
sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik
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anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal;
sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk
kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi
kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan
kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi tanpa obat; sediaan menghapus make-up; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan
pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat
untuk kulit; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan kulit;
sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan
kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kulit anti-penuaan;
sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan
rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block; sediaan sun block
untuk keperluan kosmetik; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan;
self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran
pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit
tanpa obat untuk wajah; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; sun block lotion
untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab tubuh; susu
pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu setelah matahari; susu setelah matahari
[kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan
kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya tahan air; tabir surya
untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit;
texturizers kulit; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tubuh gemerlap;
wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna pipi; warna
rambut; wewangian; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071317
: 21/10/2021 10:50:05
:
: Saleh

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Holis Indah Blok C 3 No. 2 RT 008 RW 006, Kelurahan Cigondewah Rahayu,
Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat, 40215
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MALAKI + LOGO
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, abu-abu dan emas
: 30
: ===Madu untuk Makanan manusia; Madu zaitun; madu; madu campuran; madu herbal; madu untuk makanan dan minuman;
madu, madu sirup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071318
: 21/10/2021 10:53:39
:
: SRI AGUSTINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUM GRAHA CITRA MAS H-4 LINGK. GUMUKBAGO RT 002 RW 021
KEL/DESA. TEGALBESAR KEC. KALIWATES, JEMBER, Kabupaten Jember, Jawa
Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GUSTCO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT, HIJAU, BIRU, MERAH
: 0
: ======

740

540 Etiket

Halaman 659 dari 1251

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D102021071319
: 21/10/2021 10:56:09
:
: TAUFADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. LAWANGAN DAYA RT009/RW004 PADEMAWU PAMEKASAN, Kabupaten
Pamekasan, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ARASSA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU
: 34
: ===Rokok elektrik; filter rokok; rokok; rokok elektronik; rokok filter; rokok kretek; rokok putih; tembakau rokok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071320
: 21/10/2021 10:58:46
:
: PT. BALIFOAM NUSAMEGAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. By Pass Ngurah Rai No.34 Pesanggaran, Denpasar Selatan, Denpasar,
Bali
, Kota Denpasar, Bali
: Johan Santoso S.H.
: Jaya Building 7th Floor Jalan M.H. Thamrin kavling 12

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TIKHE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 20
: ===Bantalan kasur; Dasar kasur; Tempat tidur dilengkapi kasur innerspring; Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan
bantalan; bantal kasur; bantalan kasur dipasang; dasar kasur; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa,
kasur kapuk, kasur pegas/per; kasur; kasur air, bukan untuk keperluan medis; kasur berkemah; kasur berkemah tiup; kasur
berpegas; kasur busa; kasur busa memori; kasur dacron; kasur dacron berper; kasur dacron rollball berper; kasur futon; kasur
jerami; kasur latex; kasur lipat; kasur pegas; kasur per busa; kasur perlatex; kasur tiup; kasur tiup untuk digunakan saat
berkemah; kasur tiup untuk penggunaan rekreasi; kasur toppers; kasur udara; kasur udara untuk digunakan saat berkemah;
kasur udara untuk penggunaan rekreasi; kasur udara, bukan untuk keperluan medis; kasur yang terbuat dari kayu fleksibel;
shikibuton [kasur jepang]; tempat tidur bulu [toppers kasur]; tikar tidur siang [bantal atau kasur]; toppers kasur dipasang; yo
[kasur tradisional Korea]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071321
: 21/10/2021 10:59:03
:
: CV INDOKARYA GLOBAL RAYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMPLEK DUTA HARAPAN INDAH BLOK KK NO. 111, KAPUK MUARA,
PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KING GRADE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 16, 28
: ===Kartu bisnis; Kartu hadiah; Kartu nama; Map [alat tulis menulis]; Pulpen; Tempat alat tulis menulis [set]; Tempat kartu
identitas; agenda; alat tulis; alat tulis (kartu nama, kop surat); alat tulis kantor; alat tulis menulis; alat untuk kesenian; bahan
pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; buku catatan; buku tulis; file kartu; isi ulang tinta
pena; kalender; kantong dari kertas atau plastik; kantong plastik; kartu bergambar; kartu catatan; kartu catatan kosong; kartu

740
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dagang; kartu flash [bahan ajar]; kartu indeks [alat tulis]; kartu kosong; kartu liburan; kartu penilaian; kartu perdagangan, selain
untuk permainan; kartu pos gambar; kartu ucapan; kartu ucapan selamat; kartu undangan; kartu-kartu; kartu-kartu terbuat dari
kertas; kertas catatan; kertas dan karton dan barang-barang terbuat dari bahan itu, yaitu, buku, boks, kartu, amplop, buku
catatan, kalendar; kertas gambar; kertas tempel; kertas tulis; kotak alat tulis (alat tulis); krayon; kuas tulis; lem kertas; pena
berwarna; pena gambar; pena untuk menulis; penggaris; penggaris gambar; penghapus papan tulis; penghapus pena;
penghapus pensil; pensil gambar; pensil warna; rautan; sampul buku; sketsa; stapler untuk kertas; staples untuk kantor; tinta
untuk alat tulis===
===Kartu Poker; Kartu Remi; Kartu perdagangan (permainan kartu); Mainan; bola untuk anak-anak; bola untuk permainan;
bola-bola; cangkir untuk dadu; catur; dadu; game dadu; kartu bingo; kartu domino; kartu permainan; kartu tarot [kartu remi];
kelereng untuk game; kendaraan mainan yang berbentuk mobil, truk, kereta, dan van, semua yang bertema bola basket,
mainan dari busa dalam bentuk jari dan piala, piala mainan, kartu permainan, kartu mainan, mainan pembuat bunyi-bunyian,
mainan untuk hewan peliharaan; kumpulan permainan papan; papan catur; papan shogi; papan-papan permainan-permainan;
permainan catur; permainan kartu; permainan papan; puzzle; yo-yo===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071322
: 21/10/2021 10:59:18
:
: Deni Mareta Diansyah

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Cikoneng Ilir, RT. 007 RW. 002, Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung, Kota
Tangerang, Banten, 15137
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LEGALLECTUAL
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam
: 45
: ===Jasa drafting paten; Jasa gugatan nama domain; Jasa konsultasi hukum di bidang bisnis; Jasa konsultasi hukum di bidang
pertanahan; Jasa konsultasi kekayaan intelektual; Jasa konsultasi kontrak dan hukum; Jasa lisensi desain industri; Jasa
manajemen desain industri; Jasa menanggapi oposisi desain industri; Jasa menanggapi oposisi merek; Jasa menanggapi
oposisi paten; Jasa menanggapi penolakan cipta; Jasa menanggapi sanggahan merek; Jasa menanggapi sanggahan paten;
Jasa mengajukan banding merek ke Komisi Banding Merek; Jasa mengajukan banding paten ke Komisi Banding Paten; Jasa
mengajukan oposisi desain industri; Jasa mengajukan oposisi merek; Jasa mengajukan oposisi paten; Jasa pembuatan
sanggahan merek; Jasa pembuatan sanggahan paten; Jasa penanganan perkara bisnis (hukum); Jasa penanganan perkara
hukum; Jasa penanganan perkara sengketa tanah; Jasa pendaftaran desain industri; Jasa pendaftaran hak cipta; Jasa
pendaftaran paten; Jasa pendaftaran rahasia dagang; Jasa penelusuran merek; Jasa penelusuran paten; Jasa pengambilan
sertifikat Hak Cipta; Jasa pengambilan sertifikat desain industri; Jasa pengambilan sertifikat merek; Jasa pengambilan
sertifikat paten; Jasa pengurusan surat-surat dan sengketa tanah; Jasa penyelesaian perselisihan hubungan industrial; Jasa
perpanjangan merek; Jasa-jasa penyanggaan resolusi perselisihan dan litigasi; Konsultan hukum; Konsultasi hukum dan
hubungan industrial; Konsultasi hukum di bidang pasar modal; Konsultasi kepatuhan regulasi dalam bidang investasi dan
keuangan; jasa administrasi hukum lisensi; jasa advokasi hukum; jasa arbitrasi, mediasi dan penyelesaian sengketa; jasa
bantuan hukum dalam pembuatan kontrak; jasa dukungan litigasi; jasa hukum; jasa hukum dalam hal pemantauan merek
dagang; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak kekayaan intelektual; jasa hukum yang berkaitan dengan
eksploitasi paten; jasa hukum yang berkaitan dengan lisensi hak cipta; jasa hukum yang berkaitan dengan negosiasi dan
penyusunan kontrak yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa hukum yang berkaitan dengan negosiasi kontrak
untuk orang lain; jasa hukum yang berkaitan dengan pendaftaran merek dagang; jasa konsultasi di bidang litigasi; jasa
konsultasi hukum; jasa konsultasi hukum profesional yang berkaitan dengan waralaba; jasa konsultasi hukum yang berkaitan
dengan hak kekayaan intelektual; jasa konsultasi hukum yang berkaitan dengan waralaba; jasa konsultasi kekayaan
intelektual; jasa konsultasi kekayaan intelektual di bidang paten dan permohonan paten; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan hak kekayaan intelektual; jasa konsultasi yang berkaitan dengan lisensi hak cipta; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan lisensi paten; jasa konsultasi yang berkaitan dengan manajemen kekayaan intelektual; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan perlindungan desain industri; jasa konsultasi yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta; jasa konsultasi yang
berkaitan dengan perlindungan indikasi geografis; jasa konsultasi yang berkaitan dengan perlindungan merek dagang; jasa
konsultasi yang berkaitan dengan perlindungan paten; jasa konsultasi yang berkaitan dengan perlindungan varietas tanaman
baru; jasa lisensi kekayaan intelektual; jasa lisensi paten dan permohonan paten [layanan hukum]; jasa lisensi permohonan
paten [layanan hukum]; jasa litigasi; jasa manajemen hak cipta; jasa pelaporan pengadilan [layanan hukum]; jasa pemantauan
merek dagang [layanan hukum]; jasa pemberian saran litigasi; jasa penasehatan dan konsultansi mengenai masalah
peraturan-peraturan hukum; jasa penasihat dan perwakilan hukum; jasa penasihat hukum; jasa penasihat hukum yang
berkaitan dengan waralaba; jasa penasihat, perwakilan dan bantuan dalam litigasi dan prosedur peradilan yang berkaitan
dengan kekayaan intelektual dan hak terkait; jasa penelitian hukum dan peradilan di bidang kekayaan intelektual; jasa
penelitian hukum yang berkaitan dengan penggabungan bisnis; jasa pengawasan hak cipta; jasa pengawasan/pengamatan
merek dagang; jasa penyediaan informasi di bidang hukum; jasa penyediaan informasi hukum; jasa penyediaan informasi
yang berkaitan dengan urusan hukum; jasa penyediaan informasi, penasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan masalah
hukum; jasa penyediaan layanan hukum yang berkaitan dengan tuntutan hukum; jasa penyelesaian sengketa; jasa
penyelesaian sengketa alternatif; jasa penyiapan dokumen hukum; jasa perwakilan dan bantuan dalam sengketa hukum di
hadapan badan arbitrasi, mediasi, dan penyelesaian sengketa alternatif; layanan bantuan hukum; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan hukum===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071323
: 21/10/2021 11:00:02
:
: TITO ADIPUTERA SUYONO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Kuta Elok 48, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Joy.coco
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: warna Hitam
: 3
: ===body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; deodoran tubuh [wewangian]; krim tubuh;
losion untuk tubuh; parfum cair; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pencuci tangan tanpa obat; sabun antiperspirant; sabun
cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun krim tubuh; sediaan pengharum ruangan; semprotan tubuh
digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: J102021071324
: 21/10/2021 11:02:32
:
: TAUFADI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. LAWANGAN DAYA RT009/RW004 PADEMAWU PAMEKASAN, Kabupaten
Pamekasan, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ARASSA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, HITAM
: 43
: ===Kedai es; Kedai es krim; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan jus
bar; layanan kedai minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D202021071325
: 21/10/2021 11:03:35
:
: M. NURYADIN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jend. Sudirman lrg. Istiqomah No.38 , Kabupaten Batanghari, Jambi
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Firdaus Honey
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan kuning
: 30
: ===Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi seduh; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; kopi; kopi bebas kafein; kopi
beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi tanpa kafein; kopi, teh,
kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; minuman biji kopi; minuman kopi; produk-produk kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021071326
: 21/10/2021 11:06:25
:
: HENGKY HARTANTO

Alamat Pemohon

: KLABANG RT 013 RW 003, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, 68284

740

540 Etiket

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HOMPIMPA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 30
: ===Beras; beras ketan; beras merah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071327
: 21/10/2021 11:08:40
:
: PT. Empi Pharma Sejahtera

540 Etiket

: Jl. Teuku Cik Ditiro No. 12
RT. 009 RW. 002, Kel. Gondangdia, Menteng,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta , DKI Jakarta
: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FERTILOVA
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah muda, biru, putih
: 5
: ===Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; hasil-hasil farmasi; obat-obatan; obat-obatan farmasi; sediaan farmasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D102021071328
: 21/10/2021 11:09:12
:
: HENGKY HARTANTO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KLABANG RT 013 RW 003, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, 68284
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SPEKTAKULER
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 30
: ===Beras; beras ketan; beras merah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071329
: 21/10/2021 11:10:03
:
: CV INDOKARYA GLOBAL RAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMPLEK DUTA HARAPAN INDAH BLOK KK NO. 111, KAPUK MUARA,
PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: QUEEN GRADE
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Hitam, Putih

740

540 Etiket

540 Etiket
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071330
: 21/10/2021 11:10:10
:
: PT. Daya Cipta Aksara

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln. Kayu Putih VI No.9, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NERACA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 16, 35, 36, 38, 9, 41, 42
: ===Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah, buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di bidang sekuritas, opsi
dan instrumen keuangan lain; koran; koran harian; koran untuk sirkulasi umum; publikasi cetak, termasuk buku, majalah,
buletin, koran===
===Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu

: 16, 28
: ===Kartu bisnis; Kartu hadiah; Kartu nama; Map [alat tulis menulis]; Pulpen; Tempat alat tulis menulis [set]; Tempat kartu
identitas; agenda; alat tulis; alat tulis (kartu nama, kop surat); alat tulis kantor; alat tulis menulis; alat untuk kesenian; bahan
pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; buku catatan; buku tulis; file kartu; isi ulang tinta
pena; kalender; kantong dari kertas atau plastik; kantong plastik; kartu bergambar; kartu catatan; kartu catatan kosong; kartu
dagang; kartu flash [bahan ajar]; kartu indeks [alat tulis]; kartu kosong; kartu liburan; kartu penilaian; kartu perdagangan, selain
untuk permainan; kartu pos gambar; kartu ucapan; kartu ucapan selamat; kartu undangan; kartu-kartu; kartu-kartu terbuat dari
kertas; kertas catatan; kertas dan karton dan barang-barang terbuat dari bahan itu, yaitu, buku, boks, kartu, amplop, buku
catatan, kalendar; kertas gambar; kertas tempel; kertas tulis; kotak alat tulis (alat tulis); krayon; kuas tulis; lem kertas; pena
berwarna; pena gambar; pena untuk menulis; penggaris; penggaris gambar; penghapus papan tulis; penghapus pena;
penghapus pensil; pensil gambar; pensil warna; rautan; sampul buku; sketsa; stapler untuk kertas; staples untuk kantor; tinta
untuk alat tulis===
===Kartu Poker; Kartu Remi; Kartu perdagangan (permainan kartu); Mainan; bola untuk anak-anak; bola untuk permainan;
bola-bola; cangkir untuk dadu; catur; dadu; game dadu; kartu bingo; kartu domino; kartu permainan; kartu tarot [kartu remi];
kelereng untuk game; kendaraan mainan yang berbentuk mobil, truk, kereta, dan van, semua yang bertema bola basket,
mainan dari busa dalam bentuk jari dan piala, piala mainan, kartu permainan, kartu mainan, mainan pembuat bunyi-bunyian,
mainan untuk hewan peliharaan; kumpulan permainan papan; papan catur; papan shogi; papan-papan permainan-permainan;
permainan catur; permainan kartu; permainan papan; puzzle; yo-yo===
540 Etiket
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iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Riset dan analisis data bisnis; analisis statistik riset pasar; informasi bisnis dan layanan penelitian; interpretasi data
riset pasar; jasa riset bisnis; konsultasi penelitian bisnis; konsultasi riset pasar; layanan pengumpulan data riset pasar; layanan
riset pasar; layanan riset pasar terkomputerisasi; layanan riset, riset dan analisis pasar; memberikan informasi bisnis di bidang
media sosial; pemasaran, riset pasar dan analisis pasar; penelitian bisnis; penelitian bisnis profesional; penelitian dan evaluasi
bisnis; penelitian dan survei bisnis; penelitian untuk tujuan bisnis; pengumpulan dan analisa data dan statistik riset pasar;
penyelenggaraan survei riset pemasaran; riset bisnis dan pemasaran===
===jasa konsultasi riset dan analisis investasi keuangan; penyedia bantuan riset mengenai jasa bimbingan keuangan; riset
dan analisis investasi keuangan===
===Jasa penyediaan akses ke data, dokumen, audio, video atau multimedia lain yang tersimpan secara elektronik; Layanan
komunikasi multimedia secara real-time yang berbasis web melalui situs web di Internet untuk melihat, mengelola, mengedit
dan menyimpan dokumen; Layanan media seluler dalam bentuk transmisi elektronik, penyiaran, dan pengiriman konten
hiburan audio, video, dan multimedia, termasuk teks, data, gambar, audio, video, dan file audiovisual melalui Internet,
komunikasi nirkabel, jaringan komunikasi elektronik, dan jarigan computer.; Layanan telekomunikasi, yaitu, jasa penyediaan
telekonferensi multimedia berbasis web, konferensi video, dan layanan pertemuan online yang memudahkan bagi pengguna
untuk melihat, berbagi, mengedit, dan mendiskusikan isi dokumen, data, dan gambar secara simultan
dan asynchronous (proses pengeksekusian kode yang tidak sesuai dengan urutan yang ada ) oleh para peserta melalui
browser web; Pemindahan gambar fotografi dan digital ke cakram atau media elektronik lainnya; Streaming konten media
digital di Internet; jasa penyediaan forum on-line untuk pengiriman pesan di antara para pengguna komputer mengenai
pengembangan, perencanaan, dan pelaksanaan presentasi multimedia, rapat online, acara online, pelatihan online, penjualan
online, dan pemasaran online; layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal di Internet dan media lainnya;
layanan telekomunikasi multi-media; menyediakan akses ke konten multimedia secara online; penyedia konten multimedia
melalui internet; penyiaran konten audiovisual dan multimedia melalui Internet; penyiaran konten multimedia melalui Internet;
siaran audio, video dan multimedia melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; transmisi data, audio, video dan file
multimedia; transmisi data, audio, video dan file multimedia, termasuk file yang dapat diunduh dan file yang dialirkan melalui
jaringan komputer global===
===Aplikasi seluler yang dapat diunduh yang digunakan untuk pengiriman dan distribusi konten hiburan audio, video dan
multimedia termasuk teks, data, gambar, audio, video dan file audiovisual.; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk mengakses, melihat, mengunduh, menggunakan bersama-sama, mengelola, dan menyimpan data akun, berita, riset,
dan informasi dalam bidang investasi dan keuangan; database elektronik direkam pada media komputer; konten media; koran
elektronik yang dapat diunduh; media yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer dan aplikasi seluler untuk
memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, membuat blog, streaming,
menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, mengedit, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media
elektronik atau informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam
memproses, mengirimkan, menerima, mengatur, memanipulasi, memainkan, melihat, mereproduksi dan menyiarkan konten
audio, video dan multimedia termasuk teks, data, gambar, audio, video dan dokumen audiovisual; perangkat lunak komputer
untuk menambah kemampuan audio-visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks, audio, grafis, gambar diam
dan gambar bergerak; perangkat lunak komputer yang memungkinkan untuk mengunggah, mengunduh, mengakses,
memindahkan, menampilkan, penandaan (tagging), membuat blog (blogging), menyiarkan (streaming), menghubungkan,
membagi atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi.; perangkat lunak
untuk analisis data bisnis; perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang
diamankan, mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat blog , menghubungkan, berbagi, atau menyediakan
media elektronik, data, transaksi, atau informasi melalui jaringan komunikasi.; program aplikasi antarmuka (Application
Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk jejaring sosial,
membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan, mengunggah, mengunduh, mengakses
dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk mengunggah, mengunduh, mengakses,
memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan, membagi dan menyediakan media
elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi; program aplikasi antarmuka (Application Programming
Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk jejaring sosial, membangun
aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan
mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk mengunggah, mengunduh, mengakses,
memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan, membagi dan menyediakan media
elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi.; program komputer untuk
mengakses, menelusuri, dan
mencari basis data online, perangkat
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lunak yang memungkinkan
pengguna untuk memutar dan
memprogram hiburan terkait konten
audio, video, teks, dan multimedia; publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku, majalah, koran, majalah, dan buletin
yang menampilkan permainan video, olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga elektronik===
===Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis melalui media sosial; Jasa pendidikan di bidang bisnis melalui sarana
media sosial; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui media audio dan video;
Membuat publikasi seperti majalah, buku, koran, dan sebagainya siap untuk penerbitan, menjangkau mereka untuk membaca,
(termasuk penyediaan jasa tersebut melalui jaringan komunikasi global; Produksi multimedia; Produksi program multimedia;
Publikasi dengan media elektronik; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; jasa-jasa produksi media
digital dan interaktip, ialah jasa-jasa sebelum produksi dan setelah produksi video dan audio; layanan penerbitan video digital,
audio dan multimedia; layanan perpustakaan riset on-line; layanan produksi multimedia; penerbitan jurnal secara multimedia;
penerbitan majalah, jurnal, dan surat kabar secara multimedia; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah,
jurnal, koran, buletin, tutorial, peta, grafik, foto, video, musik dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia publikasi
elektronik; penerbitan surat kabar multimedia; publikasi materi multimedia secara online===
===Jasa analisa industri, riset industri dan desain industri; Jasa riset dan uji ilmiah; Pengembangan perangkat lunak untuk
konversi data dan konten multimedia dari dan ke berbagai protokol; Penyediaan jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS)
berupa perangkat lunak untuk melakukan transaksi akun, perdagangan sekuritas, riset, analisa, dan aktivitas manajemen
portofolio, semua dalam bidang investasi dan keuangan; Penyediaan jasa perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) berupa
perangkat lunak untuk mengakses, melihat, mengunduh, menggunakan bersama-sama, mengelola, dan menyimpan data
akun, berita, riset, dan informasi dalam bidang investasi dan keuangan; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan
informasi terkait Desain dan pengembangan perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, peralatan telekomunikasi,
ponsel, ponsel pintar, komputer tablet, komputer laptop dan perangkat dan aksesori genggam, perangkat komunikasi kabel
dan nirkabel, dan perangkat elektronik digital, keamanan komputer, Jasa-jasa komputer, layanan komputer yang berkaitan
dengan sistem analisis keuangan dan investasi, layanan komputer yang berkaitan dengan interkoneksi perangkat keras dan
perangkat lunak komputer, konsultasi perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak aplikasi, pemrograman komputer,
analisa sistem komputer, desain sistem komputer, teknologi informasi, pengembangan basis data komputer, konversi data
atau dokumen dari fisik ke media elektronik, konversi data program dan data komputer [bukan konversi fisik], layanan
komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi, situs, dan sumber daya di jaringan komputer, layanan
komputer terkait dengan kompilasi dan pemrosesan data yang terkomputerisasi, membuat dan memelihara situs web, hosting
situs web, hosting server, sewa dan menyewakan perangkat lunak komputer, data komputer, peripheral komputer, perangkat
keras komputer, sistem komputer, instalasi pemrosesan data elektronik, peralatan dan instrumen listrik dan elektronik,
membuka kunci ponsel, ponsel pintar, komputer, dan perangkat elektronik digital, menyediakan perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh menggunakan kecerdasan buatan dan / atau pembelajaran mesin yang memungkinkan pengguna untuk
mendapatkan, mencari, membeli, memilih, mengelola, menganalisis, mengevaluasi informasi yang berkaitan dengan layanan
garansi, investasi, asuransi dan / atau reasuransi, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk investasi,
pemrosesan dan pengelolaan transaksi keuangan, merancang, membuat, dan hosting platform online untuk memproses
pembayaran elektronik, transaksi keuangan, manajemen keuangan dan administrasi melalui jaringan komunikasi global,
layanan komputer sehubungan dengan menyediakan situs web interaktif yang menampilkan teknologi yang memungkinkan
pengguna untuk masuk, mengakses, mencari, bertukar, dan mensintesis informasi dan menghasilkan laporan untuk
digunakan dalam pemilihan dan pengelolaan asuransi, reasuransi, garansi dan / atau rencana investasi, Penyedia layanan
aplikasi (ASP) menampilkan layanan hosting aplikasi perangkat lunak komputer pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP)
yang menampilkan perangkat lunak untuk membuat, membuat, mendistribusikan, mengunduh, mentransmisikan, menerima,
memutar, mengekstraksi, menyandikan, mendekode, menampilkan, menyimpan dan mengatur teks, grafik, gambar, audio,
video, dan konten multimedia , dan publikasi elektronik, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online,
jasa penyediakan mesin pencari untuk memperoleh data melalui internet dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, layanan
komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks informasi online, situs dan sumber daya lain yang tersedia di jaringan
komputer global untuk pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam
manajemen basis data, platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam manajemen basis data, perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) layanan yang menampilkan perangkat
lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, penelitian dan pengembangan produk baru untuk pihak lain; desain dan
pengembangan produk multimedia; jasa desain, riset, pengujian dan analisis industri berbantuan komputer; konversi data dari
fisik ke media elektronik; konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik; konversi gambar dari fisik ke media
elektronik; mengubah data atau dokumen berwujud menjadi media elektronik; menyediakan platform online yang menampilkan
teknologi yang memungkinkan pengguna Internet untuk membuat, mengunggah, menandai, melihat, membuat anotasi, dan
berbagi data, informasi, dan konten multimedia; pengembangan dan riset kecerdasan buatan; platform sebagai layanan
(PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak untuk jejaring sosial, mengelola konten jejaring sosial,
menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan,
iklan, komunikasi dan informasi iklan media; riset industri dalam bidang sistem analisa dan optimasi atas alat memori flash
yang tidak mudah berubah/hilang, pusat data, sistem komputer hyperscale (menentukan skala dengan tepat untuk
meningkatkan permintaan yang ditambahkan ke dalam sistem) dan sistem komputasi awan; sistem analisa dan optimasi atas
alat memori flash yang tidak mudah berubah/hilang, pusat data, sistem komputer hyperscale (menentukan skala dengan tepat
untuk meningkatkan permintaan yang ditambahkan ke dalam sistem) dan sistem analisa dan optimasi komputasi awan dan
riset dan desain yang berhubungan dengannya===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071331
: 21/10/2021 11:14:17
:
: Ho Hengky

Alamat Pemohon

: Jalan Kopo no 141, Kota Bandung, Jawa Barat, 40234

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Jolee
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071332
: 21/10/2021 11:14:17
:
: PT SAYAP MAS UTAMA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tipar Cakung Kav F 5-7, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13910
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: K NATURAL WHITE + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, merah, merah muda, oranye, coklat, kuning, hitam
: 3
: ===Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Kolonye; Losion pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Sabun Mandi; Tisu basah; Toner; Vitamin rambut; air parfum; amber [parfum];
bedak; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak tabur; bedak tubuh; bedak wajah; bedak wajah longgar; butiran pembersih
wajah; colognes, parfum dan kosmetik; dasar bedak; dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh;
ekstrak bunga [parfum]; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk
kuas dan spons]; kondisioner sampo; krim dasar bedak; krim pemutih kulit; lipstik; losion susu untuk perawatan kulit; losion
tubuh dan wajah; make-up [kosmetik]; minyak Kolonyo; minyak parfum; minyak untuk parfum dan aroma; parfum; parfum cair;
parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat;
pemerah pipi dalam bentuk bedak; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; produk pemutih (kosmetik);
sabun cuci tangan; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun wajah; sabunsabun; sachet parfum; sampo; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi];
sediaan fumigasi [parfum]; sediaan pembersih wajah; semprotan deodoran kaki; serum pemutih (kosmetik); shampoo kering;
susu pembersih wajah; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; toner kulit; toner kulit non-obat;
toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah kosmetik; wewangian, wewangian
dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071333
: 21/10/2021 11:14:49
:
: AHMAD GINANJAR TAUFIQ

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUM GRIYA HEGARMANAH NOMOR 12, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: NAFISHA HIJAB

540 Etiket

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN KUNING
: 25
: ===Hijab===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071334
: 21/10/2021 11:16:24
:
: WIELLYANTO PRANATA GO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Panglima Besar Sudirman No. 129 RT 003 RW 002 Kel. Tompokersan Kec.
Lumajang , Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, 67311
: Ir. Yusuf Gunawan S.H., M.H., MBL.
: Ruko Cempaka Mas Blok A No.10 Lt.2 Jl. Letjen Suprapto, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JRMAXY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan Hitam
: 20
: ===Alas tidur atau alas ganti popok; Bak bukan dari logam; Bangku; Bangku kayu rendah; Bantal Korea (Bangsuk); Bantal

740

[furnitur]; Bantal besar; Bantal dekoratif; Bantal untuk leher [bukan bantal untuk keperluan medis atau keperluan bedah];
Bantalan kasur; Bingkai dan lingkaran bordir; Boks atau ranjang tempat tidur bayi atau tempat main bayi; Box bayi; Bufet;
Dasar kasur; Dipan; Divan anyaman; Dudukan (furnitur) untuk digunakan dengan televisi; Furnitur untuk anak-anak; Furnitur
yang dapat dikonversi menjadi tempat tidur; Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Kain penutup furnitur yang disesuaikan
dengan bentuknya; Kantong tidur untuk berkemah; Kastor tempat tidur, bukan dari logam; Kepala tempat tidur; Kotak
penyimpanan (furnitur); Kursi alas; Kursi anak-anak; Kursi bayi; Kursi duduk atau tidur bayi (rocker); Kursi duduk bayi; Kursi
kerja; Kursi konferensi; Kursi konvertibel; Kursi perjamuan; Kursi putar; Kursi santai; Kursi tamu (sofa); Kursi tinggi [furnitur];
Lemari anak-anak; Lemari belajar; Lemari berlaci; Lemari beroda; Lemari bufet; Lemari buku; Lemari hias; Lemari kaca;
Lemari kantor (filling cabinet); Lemari kecil; Lemari makan; Lemari rias; Lemari serbaguna; Lemari setelan; Lemari untuk
Televisi dan Audio; Lemari untuk kamar tidur; Lemari yang digantung; Matras duduk untuk bayi atau anak bermain; Meja
[Perabotan]; Meja [furnitur]; Meja cuci muka (perabot rumah tangga); Meja dapur; Meja ganti untuk bayi; Meja kecil; Meja
panjang untuk melayani pembeli; Meja rapat kantor; Meja rias untuk di dalam kamar mandi; Meja ruang makan; Meja samping
tempat tidur; Meja satuan; Meja serbaguna; Meja seterika / gosok; Meja sudut; Meja tamu; Meja telepon; Meja televisi; Meja
tulis ringan; Meja untuk digunakan di kebun; Nakhas; Panggung ganti bayi; Penutup pakaian (lemari pakaian); Penyekat
perabot dari kayu; Perabotan luar ruangan; Perlengkapan perabot bukan dari logam; Peti penyimpanan terbuat dari kayu; Peti
penyimpanan terbuat dari plastik; Playpens untuk hewan peliharaan; Pouffes (tumpuan kaki empuk atau kursi rendah tanpa
punggung); Rak dorong; Rak etalase; Rak meja [perabot]; Rak menjadi furnitur kamar bayi; Rak payung; Rak serbaguna; Rak
surat kabar; Rak untuk komputer; Rak yang digantung; Ranjang (Tempat Tidur); Roda tempat tidur bukan dari logam;
Sandaran kepala untuk posisi duduk; Sandaran tangan [Perabotan]; Sandaran tempat tidur (perlengkapan tempat tidur);
Sisipan berulir, bukan logam; Sofa dinding; Tangga dan tangga berundak, bukan dari logam; Tatakan ganti untuk bayi; Tempat
duduk; Tempat payung; Tempat tidur (bukan untuk keperluan medis); Tempat tidur anak-anak; Tempat tidur anak-anak terbuat
dari kain dalam bentuk tas; Tempat tidur dilengkapi kasur innerspring; Tempat tidur kecil yang dilipat; Tempat tidur pantai
dengan kaca depan; Tempat tidur per (spring bed); Tempat tidur sorong; Tempat tidur tunggal / ganda; Tempat tidur untuk
keperluan medis; Tempat tidur yang bisa disesuaikan; Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan bantalan; Tempayan
(Gentong); Ujung ranjang; Wadah dari plastik untuk kemasan; alas tidur [tikar atau bantal]; alat kelengkapan furnitur, bukan
dari logam; baby bouncers [kursi]; bak kayu; bak plastik; bangku [furnitur]; bangku berkemah; bangku dengan satu atau dua
anak tangga, bukan dari logam; bangku kecil; bangku kerja; bangku luar; bangku piknik; bangku sekolah; bangku teras;
bangku untuk bayi; bangku wakil [furniture]; bangku wakil [perabot], bukan dari logam; bantal; bantal anti-roll untuk bayi; bantal
bean bag; bantal beraksen; bantal berbusa; bantal bersalin; bantal busa memori; bantal dukungan belakang, bukan untuk
tujuan medis; bantal dukungan kepala untuk bayi; bantal dukungan untuk digunakan di tempat duduk bayi; bantal guling;
bantal hewan peliharaan; bantal hias; bantal kasur; bantal kursi; bantal latex; bantal leher; bantal luar; bantal menyusui; bantal
penopang/penyangga yang melingkari leher [bukan bantal untuk keperluan medis atau keperluan bedah]; bantal penyangga
kepala; bantal penyangga kepala untuk dipasang pada kursi mobil anak; bantal penyangga leher; bantal perjalanan; bantal
posisi kepala untuk bayi; bantal stadion; bantal untuk furnitur; bantalan kantong tidur; bantalan kasur dipasang; barang
anyaman; basis tempat tidur dipan; bayi guling; bedsteads; berbaring kursi; bingkai tempat tidur; bingkai tempat tidur dari
logam; boks untuk bayi; boneka binatang; buaian; buaian portabel; buaian untuk bayi; buaian untuk jabang bayi; bumper
buaian, selain sprei; cabinet [perabot]; credenzas; dasar tempat tidur; daun meja; dipan untuk bayi; dipan-dipan (divans); divan
dari kayu; divans dari plastik; dudukan tong, bukan dari logam; furnitur anak-anak; furnitur antik; furnitur bar; furnitur bayi;
furnitur bean bag; furnitur bentwood; furnitur berlapis; furnitur dalam bentuk kantong busa; furnitur dari kayu; furnitur dari kulit;
furnitur dek; furnitur dengan isi busa tanpa rangka; furnitur kamar mandi; furnitur kamar tidur; furnitur kamar tidur yang dibuat
khusus; furnitur khusus; furnitur luar ruang dari plastik; furnitur luar ruang, bukan dari logam; furnitur outdoor dari kayu; furnitur
ruang makan; furnitur ruang santai; furnitur ruang tamu; furnitur seksional; furnitur taman dari kayu; furnitur taman dari plastik;
furnitur tanpa rangka, yang empuk; furnitur tempat duduk; furnitur teras; furnitur untuk bayi dan remaja; furnitur yang dapat
diubah; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; futon [perabot];
gantungan handuk [furniture]; gantungan jas; gerbang bayi; gerobak untuk komputer [perabot]; guling; guling berbusa; guling
dacron; guling latex; jemuran aluminium; kabinet; kabinet berhenti, bukan dari logam; kaca bingkai; kaki kursi; karya seni yang
terbuat dari kayu; kasur; kasur berkemah; kasur berpegas; kasur busa; kasur busa memori; kasur dacron; kasur dacron
berper; kasur dacron rollball berper; kasur futon; kasur jerami; kasur latex; kasur lipat; kasur pegas; kasur per busa; kasur
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perlatex; kasur toppers; kemasan wadah dari kayu atau plastik; keranjang bayi; keranjang dari plastik; klem, bukan dari logam;
konter display; kotak alat dari plastik, kosong; kotak alat, bukan dari logam, kosong; kotak kayu; kotak kayu atau plastik; kotak
kayu untuk keperluan kemasan industri; kotak pegas; kotak plastik dekoratif; kotak sepatu; kotak surat dari plastik; kursi; kursi
tumpuk; kursi anak TK/Paud; kursi bar; kursi bean bag; kursi belajar; kursi berjemur; kursi berlengan; kursi bistro; kursi booster
untuk anak-anak; kursi cinta; kursi dengan isi busa; kursi direktur; kursi disesuaikan untuk bayi; kursi disesuaikan untuk
digunakan oleh mereka yang memiliki kesulitan mobilitas; kursi duduk berroda; kursi geladak; kursi goyang; kursi goyang
untuk bayi; kursi kantor; kursi luar; kursi malas; kursi mandi; kursi mandi untuk bayi; kursi pantai; kursi penyusunan; kursi
teras; kursi tinggi; kursi tinggi untuk bayi; kursi untuk anak-anak; kursi yang dapat diatur ketinggian; kursi-kursi; laci; laci
kabinet di bawah wastafel untuk instalasi kamar mandi [perabot]; lemari; lemari Pajangan [furnitur]; lemari [perabot]; lemari
arsip; lemari cermin; lemari dapur; lemari dilengkapi dengan cermin; lemari dinding; lemari dipasang; lemari handuk; lemari
kamar mandi; lemari kamar tidur; lemari kartu indeks; lemari komputer [perabot]; lemari kunci; lemari obat; lemari pajangan;
lemari pakaian; lemari piring; lemari plastik; lemari sepatu; lemari-lemari termasuk lemari pakaian, lemari besi dan buffet; loker;
matras kantong tidur untuk berkemah; mebel; meja; meja anak TK/Paud; meja bar; meja belajar; meja berlaci; meja bistro;
meja centrepieces [ornamen] terbuat dari plastik; meja dari logam; meja gambar; meja kantor; meja kerja; meja ketik; meja
kopi; meja kursi cafe; meja luar; meja makan; meja pajangan [perabot]; meja pangkuan; meja portabel; meja rias; meja rias
[perabot]; meja rias tiga cermin; meja samping; meja sekolah; meja taman; meja teh; meja teras; meja tulis; meja yang dapat
diatur ketinggiannya.; meja-meja termasuk meja rias, meja makan, meja tulis; mengubah tikar bayi portabel; papan kayu atau
plastik; papan kayu tegak; patio furniture dari kayu; patio furniture dari plastik; pelindung bumper untuk boks bayi; penutup
furnitur yang dipasang, bukan dari kain; penutup furnitur yang terpasang; penutup pakaian [penyimpanan]; penutup, bukan
dari logam, untuk wadah; perabot dapur yang dibuat khusus; perabot komputer; perabot pantai; perabot sekolah; perabotan;
perabotan dapur; perabotan kantor; perlengkapan tempat tidur, bukan dari logam; peti; peti kayu; peti laci; peti plastik; peti
untuk mainan; rak; rak alat yang dipasang di dinding; rak buku; rak dasi; rak furnitur; rak kayu [perabot]; rak majalah; rak
mantel; rak miring; rak pajangan; rak pakaian [perabot]; rak penyimpanan; rak perabot untuk penyimpanan cd; rak
perpustakaan; rak piring; rak sepatu; rak untuk buku; rak untuk lemari arsip; rak untuk penyimpanan; rak, bukan dari logam;
rak-rak termasuk rak pakaian, rak sepatu, rak piring; ranjang; ranjang kayu; ranjang logam; ranjang untuk memijat; rel pakaian;
roda chocks, bukan dari logam; sandaran; sandaran kepala [perabot]; sandaran kepala untuk tempat tidur; sandaran
punggung portabel untuk digunakan dengan kursi; sandaran tangan untuk furnitur; sandaran tempat tidur; selimut untuk
pakaian [lemari pakaian]; shikibuton [kasur jepang]; sofa; sofa dari kayu; sofa luar ruangan; sofa plastik; sofa taman; sofa yang
bisa diperpanjang; sumbat, bukan dari kaca, logam atau karet; tabung plastik; tangga [tangga], bukan dari logam; tempat
duduk dan tempat tidur untuk bayi yang dapat dinaik-turunkan serta dapat berayun-ayun yang dilengkapi mainan gantung;
tempat duduk tambahan diletakkan di atas kursi; tempat pemeliharaan untuk hewan kecil; tempat penyimpanan air, bukan dari
logam; tempat penyimpanan tujuan umum, bukan dari logam; tempat penyimpanan, bukan dari logam; tempat tidur; tempat
tidur anjing; tempat tidur bayi; tempat tidur bean bag; tempat tidur bulu [toppers kasur]; tempat tidur dengan ruang
penyimpanan; tempat tidur diangkut; tempat tidur dipan; tempat tidur dipan menggabungkan ruang penyimpanan; tempat tidur
hewan; tempat tidur kayu; tempat tidur kucing; tempat tidur kursi; tempat tidur lipat; tempat tidur menggabungkan basis dipan;
tempat tidur pantai; tempat tidur portabel; tempat tidur portabel untuk anak-anak; tempat tidur portabel untuk hewan
peliharaan; tempat tidur rumah sakit; tempat tidur sofa; tempat tidur susun; tempat tidur terbuka; tempat tidur untuk anak-anak;
tempat tidur untuk bayi; tempat tidur untuk hewan; tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga; tempat tidur, kecuali
linen; tikar tidur; tikar tidur siang [bantal atau kasur]; tikar tidur untuk digunakan oleh anak-anak; tikar untuk playpens bayi;
toppers kasur dipasang; tumpuan kaki empuk atau kursi rendah tanpa punggung; tutup penyegelan, bukan dari logam; unit
dinding [furnitur]; wadah kemasan dari plastik; wadah pengemasan kayu; wazukue [meja rendah bergaya Jepang]; workstation
memiliki permukaan kerja multi guna untuk digunakan dalam berbagai bidang; yo [kasur tradisional Korea]; zabuton [bantal
lantai Jepang]; zaisu [Kursi bergaya Jepang]; zataku [meja rendah gaya Jepang]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071335
: 21/10/2021 11:17:48
:
: Gunawan

540 Etiket

: Taman Narogong Indah F19/14 RT/RW 006/007, Kel. Pengasinan, Kec. Rawalumbu,
Kota Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat
: Agus Nasrudin S.H.
: UNITED PATENT OFFICE Jl. Celebration Boulevard Blok AA15 No. 29, Grand
Wisata Bekasi 17510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CHICKEN LOLLIPOP
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Kedai yang
menyediakan makanan dan minuman; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Restoran; Tempat
yang menghidangkan kudapan; jasa restoran; layanan restoran cepat saji; menyajikan makanan dan minuman; restoran yang
menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071336
: 21/10/2021 11:18:04
:
: EDDY SANTOSO TJITRA

540 Etiket
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Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Kapuk Gg. Sinar No. 5C,RT.007 RW.002, Kelurahan Kapuk, Kecamatan
Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11720
: Dr. Heru Setiyono S.H.,M.H., CLA.
: Rukan Plaza Pacifik Blok A.4, No. 84, Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading,
Jakarta Utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AA PACK & LUKISAN
: AA PACK Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Biru
: 17
: ===Lakban aluminium foil; bahan isolasi, lakban, opp packing tape, kertas isolasi, kain isolasi, plastik isolasi, foam tape,
double tape (semuanya untuk industri); lakban; lakban selain untuk keperluan alat tulis menulis/ rumah tangga/ medis; lakban
untuk pengepakan; lakban untuk perekat selang pendingin udara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071337
: 21/10/2021 11:18:21
:
: CV. Surya Barutama Internusa

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kembangan Raya No. 02 RT.009 RW.001 Kembangan Utara, Kembangan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JUUP'S + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Biru, Putih
: 43
: ===Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan

740

minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Jasa agen
untuk memesan hotel dan akomodasi sementara; Jasa akomodasi sementara; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa
penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan makanan nasi uduk;
Jasa penyediaan minuman; Jasa penyewaan Pondok Wisata; Jasa penyewaan villa; Jasa reservasi pemesanan untuk
akomodasi dan makan; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa/layanan hotel, restoran,
kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi; Kafe kue beras; Kafe yang
menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kantin; Kedai barbekyu; Kedai kopi;
Kedai mie daging sapi; Kedai ramen; Kopi ( Kafe ); Layanan bar minuman anggur; Layanan katering termasuk layanan
katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; Layanan
katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan losmen; Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi tentang
akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan dengannya; Layanan
pondok penginapan; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Memberikan informasi dan bertukar
informasi sehubungan dengan makanan dan minuman tidak beralkohol termasuk melalui Internet; Membuat reservasi dan
pemesanan untuk restoran dan makanan; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan,
seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; Pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan
ruang rapat (meeting); Penyediaan fasilitas dapur; Penyediaan katering; Penyewaan losmen; Penyewaan tempat untuk acara
sosial; Penyewaan tisu basah; Perhotelan; Pondok penyediaan makanan sate; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran
Masakan Korea; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran daging panggang;
Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Tempat penyediaan
makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; Tempat yang meyediakan minuman
beralkohol (izakaya); Warung makan; Warung penyediaan makanan sate; angkringan; delicatessens [restoran]; hidangan
istimewa kampung (HIK); jasa kafe; jasa konsultasi di bidang kuliner; jasa layanan kemah selama liburan; jasa penyediaan
makanan dan minuman untuk acara; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa tempat makan yang menyajikan kudapan;
jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir,
kafe-kafe dan bar-bar; jasa/layanan penyewaan ruang; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; kedai roti dan
kue (bakeries); kedai teh; layanan makan malam dan restoran; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan
pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan
restoran, katering, bar dan ruang koktail; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan
makanan dan minuman berbahan dasar kelor; menyediakan makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan
dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan;
pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; pemesanan penginapan sementara; penyediaan informasi dalam
bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi tentang penyediaan makanan dan minuman;
penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan
makanan dan minuman; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; penyediaan ruangruang dan akomodasi-akomodasi sementara untuk pengorganisasian acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan,
pesta-pesta, perjamuan-perjamuan dan resepsi-resepsi; penyewaan penginapan sementara; penyewaan perlengkapan lampu;
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persiapan makanan dan minuman; reservasi sementara akomodasi; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/
restoran pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor;
rumah makan; rumah makan cina halal; sediaan-sediaan makanan dan minuman; tempat makan yang menyediakan kudapan
(penyediaan makanan dan minuman); warung kopi; warung makan tradisional===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071338
: 21/10/2021 11:20:02
:
: MARZUKI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KEMANGGISAN ILIR XI, NO. 27A, RT. 013 RW. 008. KEL. KEMANGGISAN
KEC. PAL MERAH, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AYAM TALIIWANG 27
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, putih dan coklat tua
: 43
: ===Kedai; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Restoran; Restoran masakan
panggangan daging, ayam, ikan; Warung makan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe dan restoran;
layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran; restoran yang menyediakan
makanan dan minuman kelor; warung makan tradisional===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071339
: 21/10/2021 11:20:48
:
: SOBRI UMAR

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. A. Yani, No. 86, RT.005 RW.009, Kel. Bajing Kulon, Kec. Kroya, Kab. Cilacap,
Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, 53282
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FURNI STORE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Iklan secara online; Iklan secara online melalui
jaringan komputer; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan
komunikasi; Toko mebel dan ranjang; Toko yang menjual wallpaper, gorden, blinds, vinyl floor, lantai kayu, sticker, kaca filem;
bisnis dan manajemen; iklan dan promosi perusahaan; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; layanan periklanan
dan manajemen penjualan; manajemen bisnis; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang
produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; penyebaran bahan-bahan jasa
diskon iklan; publikasi naskah publisitas/iklan; toko mebel, furniture, perabot rumah, perabot kantor, barang pecah belah, teko
gelas, piring, mangkok, kursi, karya seni dari kayu, lilin, plastik, tirai manik-manik untuk hiasan, tempat tidur, perlengkapan
tempat tidur bukan dari logam, bangku, kursi-kursi, papan peragaan, bantal, lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu atau plastik,
lemari berlaci, gantungan jas, bantal-bantal, meja tulis, meja makan, pintu-pintu, meja gambar, meja rias, kursi malas,
perlengkapan perabotan bukan dari logam, kotak perhiasaan, kotak surat, rak-rak, rak tempat majalah, rak buku, kasur-kasur,
cermin, meja, tempat payung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071340
: 21/10/2021 11:23:53
:
: Dennis Gunawan

540 Etiket

: Jl. Kepu Barat No. 44 A, RT. 008 RW. 002,
Kemayoran, Jakarta Pusat
, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GOUTE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan riasan; Balsem mata; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bulu
mata buatan; Eksfoliator; Eyeliner; Gel pelangsing (kosmetik); Gincu; Krem Jerawat Non Medis; Krim mata; Krim tabir surya;
Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Kuku buatan; Losion dan serum; Losion menghapus make-up;
Losion untuk tangan dan tubuh; Maskara; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik;
Pembersih; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih make-up; Pembersih wajah; Pencuci tangan; Penguat kuku dan
pembersih cat kuku; Penjernih; Perawatan anti-penuaan; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir;
Produk perawatan rambut; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun tangan cair; Sampo; Scrub wajah
[facial scrub] kosmetik; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan penghapus
perekat; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan tabir surya;
Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum kecantikan
(kosmetik); Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Tonik kecantikan untuk
diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin rambut; antiperspiran non-obat; balsem
bibir tanpa obat; basis make-up dalam bentuk pasta; bedak krem; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh; bedak
tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body butter
untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion;
bronzer kulit; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk tubuh berkilau; bulu mata
palsu; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa pembersih kulit; butiran pembersih wajah; cat kuku; colognes,
parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan
kosmetik; dandan; dasar bedak; dasar bedak untuk kulit; deodoran tubuh; deodoran untuk perawatan tubuh; dupa; eau de
toilette; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk
perawatan kulit; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; foundation cair; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk
keperluan kosmetik; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata; gel mata untuk
keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penata alis; gel pewarna alis; gel setelah
matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel untuk penggunaan kosmetik; glitter dekoratif untuk
keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; kain atau tisu diresapi dengan pembersih
kulit; kapas untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara,
blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir;
kondisioner kain; kondisioner kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner;
kondisioner rambut; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan
matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk
anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik yang digunakan sebagai
sediaan perawatan kulit; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik;
krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
aromaterapi; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan
tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar
matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim
exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim
kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik
untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim
kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk
keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim masker
tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk
keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk
scrub wajah; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim
pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih kulit; krim
pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang
bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim
perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim setelah
matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim
tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim
tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh
kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk mengelupas kulit mati; krim
untuk mengurangi selulit; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah
dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wangi; krim wangi
untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kuku palsu; kulit
mengklarifikasi; lipstik; losion untuk tubuh; lotion aromaterapi; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh
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beraroma; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi
munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh;
lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit;
lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion
pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh
dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari;
lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut tanpa obat; lotion setelah matahari;
lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya; lotion tabir surya
untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk
keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion
wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim
dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up
bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus gel;
make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; maskara; masker kaki
untuk perawatan kulit; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit
untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih mineral; masker
pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker perawatan rambut; masker rambut;
masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh;
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah
kosmetik; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit;
mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak kolonyo; minyak kosmetik; minyak kosmetik
untuk kulit; minyak tubuh berkilau; minyak wangi; paket kosmetik wajah; paket wajah; palet pengkilap bibir; parfum; parfum
dan cologne; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab kulit; pelembab rambut; pelembab setelah
matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab wajah kosmetik; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari untuk
bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembentuk garis bibir; pembersih kulit; pembersih tangan; pembersih wajah;
pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan
pemerah pipi; pencerah kulit; pencuci muka; penetral bibir; penghilang riasan mata; pengkilap bibir; pensil alis; pensil blush on;
pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan
kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan
bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat
untuk membubuhkan rambut palsu; perona mata; perona pipi; pewarna kosmetik; preparat pemutihan [decolorants] untuk
keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk sabun; ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; rias
wajah; riasan mata; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan
wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cuci tangan; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun krim; sabun
krim tubuh; sabun kulit; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun
non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun tubuh; sabun tubuh
tanpa obat; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wangi; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan
kondisioner rambut; sampo tanpa obat; scrub kaki; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan
untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub
tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan
berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit;
sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik
anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal;
sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk
kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi
kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan
kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi tanpa obat; sediaan menghapus make-up; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan
pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat
untuk kulit; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan kulit;
sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan
kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kulit anti-penuaan;
sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan
rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block; sediaan sun block
untuk keperluan kosmetik; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan;
self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran
pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit
tanpa obat untuk wajah; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; sun block lotion
untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab tubuh; susu
pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu setelah matahari; susu setelah matahari
[kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan
kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya tahan air; tabir surya
untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit;
texturizers kulit; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tubuh gemerlap;
wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna pipi; warna
rambut; wewangian; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Halaman 673 dari 1251

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071341
: 21/10/2021 11:24:56
:
: Dr.Hery Budianto, S.T., M.T., DR. Ir. EDWAN KARDENA,

540 Etiket

: Gendeng GK 4/515 RT. 060 RW. 015 Kel. Baciro Kec. Gondokusuman, Kota
Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55225
: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
: Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: petroDIFA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, kuning
: 1
: ===bahan kimia pengkondisi tanah; bubuk yang berfungsi untuk pengeras tanah; cairan stabilisasi tanah; campuran kimia
untuk tanah; kondisioner kimia tanah; sediaan kimia untuk menstabilkan tanah; sediaan pengkondisian tanah; sediaan
perbaikan tanah; stabilisator tanah untuk digunakan dalam konstruksi jalan; tanah yang telah dicampur untuk jalan, kolam dan
danau===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071343
: 21/10/2021 11:27:45
:
: SHENZHEN YOUPINHUI TECHNOLOGY CO.,LTD

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 301, No. 43-1, Lixin Road, Danzhutou Community, Nanwan Street, Longgang
District, Shenzhen City, China, 518000
: Binsar P. Sihotang S.H.,
: Komplek DKI Blok E Nomor 13 Kembangan Kota Jakarta Barat Dki Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Foqucy
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===Perangkat pelacakan dan lokasi Global Positioning System [GPS]; cincin pintar; earphone; gelang terhubung [alat ukur];
headphone; headset realitas maya; jam tangan pintar; kacamata pintar; monitor tampilan video yang dapat dipakai; pelacak
aktivitas yang dapat dipakai; peralatan proyeksi; proyektor digital; proyektor gambar; proyektor geser; proyektor liquid crystal
display [LCD]; proyektor multimedia; proyektor planetarium; proyektor suara; proyektor video; sarung tangan data===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071344
: 21/10/2021 11:28:19
:
: Dr.Hery Budianto, S.T., M.T.

540 Etiket

: Gendeng GK 4/515 RT. 060 RW. 015 Kel. Baciro Kec. Gondokusuman, Kota
Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55225
: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
: Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DIFAHC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, hitam
: 1
: ===bahan kimia pengkondisi tanah; bubuk yang berfungsi untuk pengeras tanah; cairan stabilisasi tanah; campuran kimia
untuk tanah; kondisioner kimia tanah; sediaan kimia untuk menstabilkan tanah; sediaan pengkondisian tanah; sediaan
perbaikan tanah; stabilisator tanah untuk digunakan dalam konstruksi jalan; tanah yang telah dicampur untuk jalan, kolam dan
danau===

Halaman 674 dari 1251

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071345
: 21/10/2021 11:32:59
:
: RUSLI NAULI LIE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. KLP Hibrida VI RA - 17/21, RT.006/RW.015, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa
Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, kuning, merah, hitam
: 11
: ===Alat anti silau untuk kendaraan; COP LAMPU KENDARAAN; Instalasi dan peralatan instalasi untuk mobil; Lampu anti
kabut kendaraan; Lampu dinamo kendaraan; Lampu–lampu LED (Light Emitting Diode); RUMAH LAMPU KENDARAAN;
bohlam indikator kendaraan; bola lampu mobil; bola lampu untuk sinyal arah untuk kendaraan; lampu; lampu belakang untuk
kendaraan; lampu kepala mobil; lampu rem untuk kendaraan; lampu sorot untuk digunakan pada kendaraan; lampu untuk
kendaraan; map-lampu baca untuk kendaraan; off-road bar cahaya untuk kendaraan; pencahayaan instalasi untuk kendaraan;
penerangan (LED) untuk kendaraan; perangkat anti-silau untuk kendaraan [lampu fitting]; reflektor kendaraan; senter===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071346
: 21/10/2021 11:33:05
:
: PT SAYAP MAS UTAMA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Tipar Cakung Kav. F5-7, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13910
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: K NATURAL WHITE + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, merah, merah muda, oranye, coklat, kuning, hitam, hijau
: 3
: ===Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Kolonye; Losion pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Sabun Mandi; Tisu basah; Toner; Vitamin rambut; air parfum; amber [parfum];
bedak; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak tabur; bedak tubuh; bedak wajah; bedak wajah longgar; butiran pembersih
wajah; colognes, parfum dan kosmetik; dasar bedak; dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh;
ekstrak bunga [parfum]; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk
kuas dan spons]; kondisioner sampo; krim dasar bedak; krim pemutih kulit; lipstik; losion susu untuk perawatan kulit; losion
tubuh dan wajah; make-up [kosmetik]; minyak Kolonyo; minyak parfum; minyak untuk parfum dan aroma; parfum; parfum cair;
parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat;
pemerah pipi dalam bentuk bedak; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; produk pemutih (kosmetik);
sabun cuci tangan; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun wajah; sabunsabun; sachet parfum; sampo; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi];
sediaan fumigasi [parfum]; sediaan pembersih wajah; semprotan deodoran kaki; serum pemutih (kosmetik); shampoo kering;
susu pembersih wajah; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; toner kulit; toner kulit non-obat;
toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah kosmetik; wewangian, wewangian
dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021071347
: 21/10/2021 11:33:59
:
: WITA LIESMAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. CIBEBER GIRANG, RT. 002/RW. 004, DESA TENJOAYU, KEC. CICURUG,
Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, 43359
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 675 dari 1251

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: SEYSHI SKIN & BEAUTY CARE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Perak dan peach
: 3
: ===kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071348
: 21/10/2021 11:34:23
:
: UMI TRI ASTUTI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KALIBONDOL, KALIBONDOL, RT. 43/RW. 21, SENTOLO, SENTOLO, Kabupaten
Kulon Progo, DI Yogyakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GANDESORIS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, KUNING
: 14
: ===Barang-barang terbuat dari logam berharga, yaitu kalung, gelang, cincin, anting dan gelang kaki; Gelang jam dan gelang;
Liontin untuk gelang; Liontin untuk kalung; cincin (perhiasan); cincin [perhiasan]; cincin [perhiasan] dari logam mulia; cincin
[perhiasan], bukan dari logam mulia; cincin berlapis emas; cincin berlapis perak; cincin dari logam mulia; cincin emas; cincin
jari; cincin kawin; cincin keabadian; cincin menjadi perhiasan; cincin perak; cincin perhiasan; cincin pertemanan; cincin
pertunangan; cincin platinum; gelang; gelang (perhiasan); gelang [perhiasan]; gelang berlapis emas; gelang berlapis perak;
gelang dari logam mulia; gelang emas; gelang ikat rambut; gelang kaki; gelang kaki [perhiasan]; gelang manik kayu; gelang
perak; gelang, bukan dari logam mulia; kalung (perhiasan); kalung [perhiasan]; kalung berlapis emas; kalung berlapis perak;
kalung dari logam mulia; kalung emas; kalung perak; perhiasan (termasuk perhiasan kustomisasi) dari logam mulia dan
campurannya dan disepuh, khususnya cincin, anting, manset, gelang, bros, liontin, jimat, rantai, rantai arloji, kalung, medal,
medali; rantai perhiasan dari logam mulia untuk gelang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021071349
: 21/10/2021 11:34:43
:
: PT. KORINUS

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Marunda Makmur Blok Q2 No. 23 A, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17211
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Kanbu
: Kanbu artinya Sahabat / kawan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning, hijau & hitam
: 43
: ===Restoran Masakan Korea===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071350
: 21/10/2021 11:34:50
:
: WITA LIESMAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. CIBEBER GIRANG, RT. 002/RW. 004, DESA TENJOAYU, KEC. CICURUG,
Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, 43359
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SEYSHI SKIN & BEAUTY CARE
:

591

Uraian Warna

: Perak dan peach

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 676 dari 1251

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 44
: ===Klinik kecantikan===
: JID2021071351
: 21/10/2021 11:35:00
:
: PT SAHIRA PENUH BERKAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.SANCANG NO.6 RT.003/007 KELURAHAN BABAKAN KECAMATAN BOGOR
TENGAH KOTA BOGOR JAWA BARAT, Kota Bogor, Jawa Barat, 16128
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SAHIRA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH ,GRADASI GOLD
: 43
: ===Jasa hotel; Jasa hotel dan resor; Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa penyediaan fasilitas
seminar dan rapat; Jasa penyewaan ruang konferensi, konvensi, seminar dan rapat; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe,
kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafetaria;
Kopi ( Kafe ); Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Menyediakan fasilitas untuk
mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; Penyediaan fasilitas untuk
pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi dan pameran; Perhotelan; Restoran; hotel, motel, restoran, bar dan
layanan katering; hotel, restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa informasi, saran
dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa katering hotel; kafe; layanan akomodasi perhotelan; layanan
hotel dan restoran; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan informasi hotel; layanan reservasi hotel dan restoran;
menyewakan ruang serba guna di hotel-hotel untuk mengadakan seminar; penyediaan informasi dalam bidang hotel dan
akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan informasi hotel;
penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort dan akomodasi sementara; penyediaan menampilkan informasi dalam
bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan
reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web;
penyewaan kamar untuk mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan ruang serba
guna; penyewaan ruang serba guna untuk pesta ulang tahun; penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan;
penyewaan ruangan untuk mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071352
: 21/10/2021 11:35:51
:
: PT Zona Edukasi Nusantara

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Graha Aktiva (Lt. GF, Lt. 7, Lt. 8) Jl. H. R. Rasuna Said Kav 03 RT.6/RW.4, Kuningan
Tim. Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ZenOrtu
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kata "zen" berwarna ungu dan "ortu" berwarna jingga
: 41
: ===informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet
atau melalui program televisi atau radio; layanan pendidikan dan pengajaran yang menggunakan terminal komunikasi melalui
jaringan komputer atau di Internet; menyediakan video pembelajaran online, tidak dapat diunduh; penyediaan informasi
tekstual, gambar dan ilustrasi melalui komunikasi melalui Internet dan telepon seluler untuk tujuan hiburan, olahraga dan
pendidikan.; penyediaan video yang tidak dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bidang teknologi, Internet, perangkat
lunak dan komunikasi nirkabel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071353
: 21/10/2021 11:36:24
:
: WIELLYANTO PRANATA GO

540 Etiket

: Jl. Panglima Besar Sudirman No. 129 RT 003 RW 002 Kel. Tompokersan Kec.
Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, 67311
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ir. Yusuf Gunawan S.H., M.H., MBL.
: Ruko Cempaka Mas Blok A No.10 Lt.2 Jl. Letjen Suprapto, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KINGSWEL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan Hitam
: 20
: ===Alas tidur atau alas ganti popok; Bak bukan dari logam; Bangku; Bangku kayu rendah; Bantal Korea (Bangsuk); Bantal
[furnitur]; Bantal besar; Bantal dekoratif; Bantal untuk leher [bukan bantal untuk keperluan medis atau keperluan bedah];
Bantalan kasur; Bingkai dan lingkaran bordir; Boks atau ranjang tempat tidur bayi atau tempat main bayi; Box bayi; Bufet;
Dasar kasur; Dipan; Divan anyaman; Dudukan (furnitur) untuk digunakan dengan televisi; Furnitur untuk anak-anak; Furnitur
yang dapat dikonversi menjadi tempat tidur; Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Kain penutup furnitur yang disesuaikan
dengan bentuknya; Kantong tidur untuk berkemah; Kastor tempat tidur, bukan dari logam; Kepala tempat tidur; Kotak
penyimpanan (furnitur); Kursi alas; Kursi anak-anak; Kursi bayi; Kursi duduk atau tidur bayi (rocker); Kursi duduk bayi; Kursi
kerja; Kursi konferensi; Kursi konvertibel; Kursi perjamuan; Kursi putar; Kursi santai; Kursi tamu (sofa); Kursi tinggi [furnitur];
Lemari anak-anak; Lemari belajar; Lemari berlaci; Lemari beroda; Lemari bufet; Lemari buku; Lemari hias; Lemari kaca;
Lemari kantor (filling cabinet); Lemari kecil; Lemari makan; Lemari rias; Lemari serbaguna; Lemari setelan; Lemari untuk
Televisi dan Audio; Lemari untuk kamar tidur; Lemari yang digantung; Matras duduk untuk bayi atau anak bermain; Meja
[Perabotan]; Meja [furnitur]; Meja cuci muka (perabot rumah tangga); Meja dapur; Meja ganti untuk bayi; Meja kecil; Meja
panjang untuk melayani pembeli; Meja rapat kantor; Meja rias untuk di dalam kamar mandi; Meja ruang makan; Meja samping
tempat tidur; Meja satuan; Meja serbaguna; Meja seterika / gosok; Meja sudut; Meja tamu; Meja telepon; Meja televisi; Meja
tulis ringan; Meja untuk digunakan di kebun; Nakhas; Panggung ganti bayi; Penutup pakaian (lemari pakaian); Penyekat
perabot dari kayu; Perabotan luar ruangan; Perlengkapan perabot bukan dari logam; Peti penyimpanan terbuat dari kayu; Peti
penyimpanan terbuat dari plastik; Playpens untuk hewan peliharaan; Pouffes (tumpuan kaki empuk atau kursi rendah tanpa
punggung); Rak dorong; Rak etalase; Rak meja [perabot]; Rak menjadi furnitur kamar bayi; Rak payung; Rak serbaguna; Rak
surat kabar; Rak untuk komputer; Rak yang digantung; Ranjang (Tempat Tidur); Roda tempat tidur bukan dari logam;
Sandaran kepala untuk posisi duduk; Sandaran tangan [Perabotan]; Sandaran tempat tidur (perlengkapan tempat tidur);
Sisipan berulir, bukan logam; Sofa dinding; Tangga dan tangga berundak, bukan dari logam; Tatakan ganti untuk bayi; Tempat
duduk; Tempat payung; Tempat tidur (bukan untuk keperluan medis); Tempat tidur anak-anak; Tempat tidur anak-anak terbuat
dari kain dalam bentuk tas; Tempat tidur dilengkapi kasur innerspring; Tempat tidur kecil yang dilipat; Tempat tidur pantai
dengan kaca depan; Tempat tidur per (spring bed); Tempat tidur sorong; Tempat tidur tunggal / ganda; Tempat tidur untuk
keperluan medis; Tempat tidur yang bisa disesuaikan; Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan bantalan; Tempayan
(Gentong); Ujung ranjang; Wadah dari plastik untuk kemasan; alas tidur [tikar atau bantal]; alat kelengkapan furnitur, bukan
dari logam; baby bouncers [kursi]; bak kayu; bak plastik; bangku [furnitur]; bangku berkemah; bangku dengan satu atau dua
anak tangga, bukan dari logam; bangku kecil; bangku kerja; bangku luar; bangku piknik; bangku sekolah; bangku teras;
bangku untuk bayi; bangku wakil [furniture]; bangku wakil [perabot], bukan dari logam; bantal; bantal anti-roll untuk bayi; bantal
bean bag; bantal beraksen; bantal berbusa; bantal bersalin; bantal busa memori; bantal dukungan belakang, bukan untuk
tujuan medis; bantal dukungan kepala untuk bayi; bantal dukungan untuk digunakan di tempat duduk bayi; bantal guling;
bantal hewan peliharaan; bantal hias; bantal kasur; bantal kursi; bantal latex; bantal leher; bantal luar; bantal menyusui; bantal
penopang/penyangga yang melingkari leher [bukan bantal untuk keperluan medis atau keperluan bedah]; bantal penyangga
kepala; bantal penyangga kepala untuk dipasang pada kursi mobil anak; bantal penyangga leher; bantal perjalanan; bantal
posisi kepala untuk bayi; bantal stadion; bantal untuk furnitur; bantalan kantong tidur; bantalan kasur dipasang; barang
anyaman; basis tempat tidur dipan; bayi guling; bedsteads; berbaring kursi; bingkai tempat tidur; bingkai tempat tidur dari
logam; boks untuk bayi; boneka binatang; buaian; buaian portabel; buaian untuk bayi; buaian untuk jabang bayi; bumper
buaian, selain sprei; cabinet [perabot]; credenzas; dasar tempat tidur; daun meja; dipan untuk bayi; dipan-dipan (divans); divan
dari kayu; divans dari plastik; dudukan tong, bukan dari logam; furnitur anak-anak; furnitur antik; furnitur bar; furnitur bayi;
furnitur bean bag; furnitur bentwood; furnitur berlapis; furnitur dalam bentuk kantong busa; furnitur dari kayu; furnitur dari kulit;
furnitur dek; furnitur dengan isi busa tanpa rangka; furnitur kamar mandi; furnitur kamar tidur; furnitur kamar tidur yang dibuat
khusus; furnitur khusus; furnitur luar ruang dari plastik; furnitur luar ruang, bukan dari logam; furnitur outdoor dari kayu; furnitur
ruang makan; furnitur ruang santai; furnitur ruang tamu; furnitur seksional; furnitur taman dari kayu; furnitur taman dari plastik;
furnitur tanpa rangka, yang empuk; furnitur tempat duduk; furnitur teras; furnitur untuk bayi dan remaja; furnitur yang dapat
diubah; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; futon [perabot];
gantungan handuk [furniture]; gantungan jas; gerbang bayi; gerobak untuk komputer [perabot]; guling; guling berbusa; guling
dacron; guling latex; jemuran aluminium; kabinet; kabinet berhenti, bukan dari logam; kaca bingkai; kaki kursi; karya seni yang
terbuat dari kayu; kasur; kasur berkemah; kasur berpegas; kasur busa; kasur busa memori; kasur dacron; kasur dacron
berper; kasur dacron rollball berper; kasur futon; kasur jerami; kasur latex; kasur lipat; kasur pegas; kasur per busa; kasur
perlatex; kasur toppers; kemasan wadah dari kayu atau plastik; keranjang bayi; keranjang dari plastik; klem, bukan dari logam;
konter display; kotak alat dari plastik, kosong; kotak alat, bukan dari logam, kosong; kotak kayu; kotak kayu atau plastik; kotak
kayu untuk keperluan kemasan industri; kotak pegas; kotak plastik dekoratif; kotak sepatu; kotak surat dari plastik; kursi; kursi
tumpuk; kursi anak TK/Paud; kursi bar; kursi bean bag; kursi belajar; kursi berjemur; kursi berlengan; kursi bistro; kursi booster
untuk anak-anak; kursi cinta; kursi dengan isi busa; kursi direktur; kursi disesuaikan untuk bayi; kursi disesuaikan untuk
digunakan oleh mereka yang memiliki kesulitan mobilitas; kursi duduk berroda; kursi geladak; kursi goyang; kursi goyang
untuk bayi; kursi kantor; kursi luar; kursi malas; kursi mandi; kursi mandi untuk bayi; kursi pantai; kursi penyusunan; kursi
teras; kursi tinggi; kursi tinggi untuk bayi; kursi untuk anak-anak; kursi yang dapat diatur ketinggian; kursi-kursi; laci; laci
kabinet di bawah wastafel untuk instalasi kamar mandi [perabot]; lemari; lemari Pajangan [furnitur]; lemari [perabot]; lemari
arsip; lemari cermin; lemari dapur; lemari dilengkapi dengan cermin; lemari dinding; lemari dipasang; lemari handuk; lemari
kamar mandi; lemari kamar tidur; lemari kartu indeks; lemari komputer [perabot]; lemari kunci; lemari obat; lemari pajangan;
lemari pakaian; lemari piring; lemari plastik; lemari sepatu; lemari-lemari termasuk lemari pakaian, lemari besi dan buffet; loker;
matras kantong tidur untuk berkemah; mebel; meja; meja anak TK/Paud; meja bar; meja belajar; meja berlaci; meja bistro;
meja centrepieces [ornamen] terbuat dari plastik; meja dari logam; meja gambar; meja kantor; meja kerja; meja ketik; meja
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kopi; meja kursi cafe; meja luar; meja makan; meja pajangan [perabot]; meja pangkuan; meja portabel; meja rias; meja rias
[perabot]; meja rias tiga cermin; meja samping; meja sekolah; meja taman; meja teh; meja teras; meja tulis; meja yang dapat
diatur ketinggiannya.; meja-meja termasuk meja rias, meja makan, meja tulis; mengubah tikar bayi portabel; papan kayu atau
plastik; papan kayu tegak; patio furniture dari kayu; patio furniture dari plastik; pelindung bumper untuk boks bayi; penutup
furnitur yang dipasang, bukan dari kain; penutup furnitur yang terpasang; penutup pakaian [penyimpanan]; penutup, bukan
dari logam, untuk wadah; perabot dapur yang dibuat khusus; perabot komputer; perabot pantai; perabot sekolah; perabotan;
perabotan dapur; perabotan kantor; perlengkapan tempat tidur, bukan dari logam; peti; peti kayu; peti laci; peti plastik; peti
untuk mainan; rak; rak alat yang dipasang di dinding; rak buku; rak dasi; rak furnitur; rak kayu [perabot]; rak majalah; rak
mantel; rak miring; rak pajangan; rak pakaian [perabot]; rak penyimpanan; rak perabot untuk penyimpanan cd; rak
perpustakaan; rak piring; rak sepatu; rak untuk buku; rak untuk lemari arsip; rak untuk penyimpanan; rak, bukan dari logam;
rak-rak termasuk rak pakaian, rak sepatu, rak piring; ranjang; ranjang kayu; ranjang logam; ranjang untuk memijat; rel pakaian;
roda chocks, bukan dari logam; sandaran; sandaran kepala [perabot]; sandaran kepala untuk tempat tidur; sandaran
punggung portabel untuk digunakan dengan kursi; sandaran tangan untuk furnitur; sandaran tempat tidur; selimut untuk
pakaian [lemari pakaian]; shikibuton [kasur jepang]; sofa; sofa dari kayu; sofa luar ruangan; sofa plastik; sofa taman; sofa yang
bisa diperpanjang; sumbat, bukan dari kaca, logam atau karet; tabung plastik; tangga [tangga], bukan dari logam; tempat
duduk dan tempat tidur untuk bayi yang dapat dinaik-turunkan serta dapat berayun-ayun yang dilengkapi mainan gantung;
tempat duduk tambahan diletakkan di atas kursi; tempat pemeliharaan untuk hewan kecil; tempat penyimpanan air, bukan dari
logam; tempat penyimpanan tujuan umum, bukan dari logam; tempat penyimpanan, bukan dari logam; tempat tidur; tempat
tidur anjing; tempat tidur bayi; tempat tidur bean bag; tempat tidur bulu [toppers kasur]; tempat tidur dengan ruang
penyimpanan; tempat tidur diangkut; tempat tidur dipan; tempat tidur dipan menggabungkan ruang penyimpanan; tempat tidur
hewan; tempat tidur kayu; tempat tidur kucing; tempat tidur kursi; tempat tidur lipat; tempat tidur menggabungkan basis dipan;
tempat tidur pantai; tempat tidur portabel; tempat tidur portabel untuk anak-anak; tempat tidur portabel untuk hewan
peliharaan; tempat tidur rumah sakit; tempat tidur sofa; tempat tidur susun; tempat tidur terbuka; tempat tidur untuk anak-anak;
tempat tidur untuk bayi; tempat tidur untuk hewan; tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga; tempat tidur, kecuali
linen; tikar tidur; tikar tidur siang [bantal atau kasur]; tikar tidur untuk digunakan oleh anak-anak; tikar untuk playpens bayi;
toppers kasur dipasang; tumpuan kaki empuk atau kursi rendah tanpa punggung; tutup penyegelan, bukan dari logam; unit
dinding [furnitur]; wadah kemasan dari plastik; wadah pengemasan kayu; wazukue [meja rendah bergaya Jepang]; workstation
memiliki permukaan kerja multi guna untuk digunakan dalam berbagai bidang; yo [kasur tradisional Korea]; zabuton [bantal
lantai Jepang]; zaisu [Kursi bergaya Jepang]; zataku [meja rendah gaya Jepang]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071354
: 21/10/2021 11:37:19
:
: Rokhmat Iskandar

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: CANDI KARANG RT.001 RW.008 SARDONOHARJO NGAGGLIK, Kabupaten
Sleman, DI Yogyakarta, 55581
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LAPAK PANGAN NUSANTARA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Berwarna Hitam, Merah, Kuning dan Hijau
: 31
: ===Jagung manis yang belum diolah [sekam atau gabah]; Produk-produk benih pertanian; gandum; gandum yang belum
diolah; ikan, hidup; sayuran, segar; sediaan untuk ayam petelur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071355
: 21/10/2021 11:39:00
:
: Anang Ashari

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Rinjani 3 No.9 Sidanegara Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah,
53223
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Zeeya
: Cahaya

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye, Biru, Hijau
: 3
: ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,
losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim
muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian,

740
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minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent
bubuk .; Bibit parfum; Deterjen bayi; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen
cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry;
Deterjen untuk keperluan binatu; Dispenser pengharum ruangan; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik; Isi ulang
untuk dispenser pengharum ruangan listrik; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Parfum
laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pencuci tangan dengan bahan dasar
sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan; Pengharum ruangan yang
disemprotkan; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair;
Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik);
Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat;
Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun
penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk
muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi
shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik);
Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan dan bahan untuk
keperluan mencuci; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kecantikan; Sediaan
kecantikan tanpa obat; Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti
semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk
cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik
untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat;
Sediaan mandi; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan kosmetik;
Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan pemeliharaan gigi;
Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan penghapus perekat; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan pribadi;
Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan wajah; Sediaan peredam cucian; Sediaan perlengkapan mandi
yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan perlindungan dari sinar matahari; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan sanitasi
untuk tangan; Sediaan sebelum bercukur; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan sediaan untuk
membuang lemak; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan tata rias wajah; Sediaan
toilet tidak mengandung obat; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk keperluan pembersihan; Sediaan untuk mandi dan
mandi; Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk melembutkan rambut; Sediaan untuk membersihkan saluran pipa;
Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik);
Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan antibakteri
untuk membersihkan kulit; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari
non-medis; Sediaan-sediaan pewarna bibir; Sediaan-sediaan untuk membersihkan; air parfum; amber [parfum]; ambergris
[parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan-bahan dan sediaan pembersih; barangbarang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bubuk sabun; colognes, parfum dan kosmetik; dasar untuk parfum
bunga; deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen cucian; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci
piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen piring; deterjen
rumah tangga sintetis; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen
untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk mobil; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; deterjen yang disiapkan dari
minyak bumi [untuk keperluan rumah tangga]; deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan
medis; deterjen, tissue basah; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; handuk basah yang sudah
dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk
pembersihan; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan kacamata;
kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain yang
diresapi sediaan pembersih; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan
deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai,
pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair
untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok
pewangi toilet dan pembersih toilet; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; krim dan
sediaan setelah matahari; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; lotion wangi
[sediaan toilet]; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun tanaman; membersihkan,
mencuci dan memoles sediaan; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; minyak parfum; minyak parfum untuk
pembuatan preparat kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk sediaan pembersihan; parfum; parfum air
wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet;
parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pelicin dan pengharum
pakaian yang akan di setrika; pembersih sepatu (sediaan); pemecah rambut [sediaan penataan rambut]; pencuci tubuh
(sabun) bayi; pengharum ruangan; penghilang lilin lantai [sediaan gerusan]; perawatan rambut dan sediaan pembersihan;
produk sabun; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan; sabun batangan untuk mandi; sabun
batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair pribadi,
sabun pribadi tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun cair untuk
binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan,
wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci;
sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk
penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun
mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk
cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat
untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah;
sabun tanpa air; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan
pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun
untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk
penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak
mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion
untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa
untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran
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dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi;
sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet
parfum; sediaan untuk mencuci tangan; sediaan untuk mengkilapkan buah; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan
aromaterapi; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan bercukur
dan bercukur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu;
sediaan busa untuk mandi; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan
degreasing dan abrasif; sediaan dan perawatan rambut; sediaan degreasing; sediaan degreasing dengan basis pelarut;
sediaan dry-cleaning; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan gigi non-obat untuk
anjing; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik;
sediaan kondisioner kain; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan
kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk berjemur;
sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk
mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik
untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan make-up
untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa tanpa obat;
sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan mandi tanpa obat;
sediaan mandi untuk hewan peliharaan; sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan meluruskan rambut; sediaan
membersihkan kendaraan; sediaan mencuci rambut; sediaan menghapus make-up; sediaan menghapus pernis; sediaan
menghilangkan karat; sediaan menghilangkan kutikula; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan pelindung matahari
kosmetik; sediaan pembersih badan; sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih peralatan
rumah tangga; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan dan
pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan
kaca; sediaan pembersihan kaca depan; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan
pembersihan kulit tanpa obat; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan tangan;
sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan
pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan,
pemolesan dan penggosok; sediaan pemolesan untuk bahan kulit; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan
pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan pemutih, pembersih dan
kompon; sediaan pemutihan kulit; sediaan pencuci; sediaan pencuci piring; sediaan pencucian dan pemutihan; sediaan
pencucian untuk keperluan binatu; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan
penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penghilang pernis; sediaan penghilang rambut; sediaan penghilang
warna; sediaan penghilang warna untuk rambut; sediaan penguatan kuku; sediaan pengupasan lantai; sediaan penyamakan
sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan
perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit;
sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan
perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner,
pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion,
sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo;
sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan
perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak;
sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan perbaikan kuku; sediaan perendaman cucian; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi
udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan pra-perendaman; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut
kosmetik; sediaan sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan setelah bercukur; sediaan sun block; sediaan sun block
untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan ukuran binatu; sediaan untuk membersihkan
dapur, sediaan untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet; sediaan untuk membersihkan gigi;
sediaan untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk membuka blokir pipa limbah;
sediaan untuk membuka saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk
mencuci buah dan sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengasah; sediaan untuk mengecat rambut;
sediaan untuk menggosok; sediaan untuk menghapus manikur; sediaan untuk menghilangkan kuku gel; sediaan untuk
menghilangkan warna rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk merawat
tangan dan tubuh; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk
pengupasan lilin dari lantai; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang
tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan-sediaan untuk membersihkan,
mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan eksfoliasi nonmedis untuk kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit,
rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan
pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan
untuk membersihkan dan mencuci; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan,
mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan
gigi; semprotan dengan pengharum untuk badan, semprotan dengan pengharum untuk ruangan; semprotan untuk tubuh yang
mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; tablet deterjen pencuci piring; tiriskan sediaan
pembersihan; tiriskan sediaan pemblokiran; tisu diresapi dengan sediaan berjemur; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik;
tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; wewangian, wewangian dan dupa,
selain parfum untuk penggunaan pribadi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021071356
: 21/10/2021 11:44:54
:
: PT. ARTHA SOLUSI KREASINDO

Alamat Pemohon

: Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok O No. 32-34, Jl. Letjend. Suprapto, Sumur

540 Etiket
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Batu, Kemayoran,
Jakarta Pusat
, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Johan Santoso S.H.
: Jaya Building 7th Floor Jalan M.H. Thamrin kavling 12

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PT ARTHA SOLUSI KREASINDO + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, biru, hijau tosca, putih
: 35
: ===Aktivitas konsultasi manajemen; Jasa Penyediaan tenaga kerja; jasa konsultasi manajemen; manajemen Sumber Daya
Manusia; sumber daya manusia===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071357
: 21/10/2021 11:45:26
:
: Yayasan Cahaya Bagi Negeri Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Creative Space Jl. Agung Timur 8 Blok O4 No. 12A, Kel. Sunter Jaya, Kec.
Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: The Parenting Project
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua, Putih, Abu-Abu
: 41
: ===Pendampingan [pendidikan dan pelatihan]===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071360
: 21/10/2021 11:47:17
:
: SINARTO JUNAEDI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BOULEVARD KELAPA GADING WE 2 / 2C RT 013 RW 016, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BOOS TAVI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 31
: ===Produk pertanian dan hortikultura; Produk-produk benih pertanian; benih benih untuk keperluan botani; benih untuk
disemai; benih untuk ditanam; benih untuk hidroponik; benih untuk keperluan pertanian; benih untuk menanam tanaman; benih
yang belum diolah; benih yang belum diolah untuk keperluan pertanian; benih-benih===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071362
: 21/10/2021 11:48:04
:
: Denny Chandra Fung

540 Etiket

: Jl. Rawa Bahagia Raya No. 45 Rt.007 / 002 Kel. Grogol, Kec. Grogol Petamburan,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LINEZON + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Biru, Putih
: 5
: ===BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bedak salicyl untuk gatal-gatal; Bubur dari buah untuk bayi; Cairan
pembersih tangan; Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri; Cairan sanitasi untuk perabotan dapur; Celana
untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Ekstrak herbal Cina untuk
keperluan medis; Garam Epsom untuk keperluan medis; Gel pembersih kulit antibakteri berbasis chlorine dioxide; Gel untuk
penggunaan sebagai pelumas pribadi; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu
memelihara kesehatan; Keripik buah untuk bayi; Kopi stamina yang mengandung obat; Larutan pembersih dialisis untuk
hemodialisis; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman jahe merah yang mengandung obat;
Minuman mengandung obat; Minuman pelangsing; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan
stamina dan kecantikan; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk
kesehatan; Obat Penghilang Rasa Nyeri Pada Sendi dan Lutut; Obat paten Cina; Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia;
Obat-obatan untuk mengobati infeksi HIV, dengan pengecualian obat-obatan yang berkaitan dengan antihistamin, anti-alergi,
asma, dekongestan dan penyakit pernapasan atau infeksi; Pembalut untuk haid; Pembersih karpet dan sampo karpet
antibakteri dan antiseptik; Pembersih kulit medis antibakteri; Puree buah untuk bayi; Sabuk untuk handuk sanitasi (handuk);
Sediaan farmasi dan produk terapi gen dalam bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan genetik untuk mengobati
atrofi otot tulang belakang (spinal muscular atrophy), kehilangan neuron motorik (motor neurons), degenerasi otot (muscle
degeneration), kelemahan otot (muscle weakness), dan kelumpuhan (paralysis); Sediaan-sediaan kimia untuk mengobati
jamur; Sediaan-sediaan sanitasi yaitu pembersih luka anti bakteri; Sereal untuk bayi; Suplemen diet dan tambahan nutrisi
dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari
suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam
makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture untuk mendukung dan
mendorong produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi manusia dalam
bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; Teh obat tanpa
resep; Tissue yang diresapi dengan alkohol untuk keperluan medis; Yogurt untuk bayi; Zat tambahan yang dapat
meningkatkan kemampuan deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; agen pembersih gastrointestinal; air mineral untuk
keperluan medis; akar obat; aluminium asetat untuk keperluan farmasi; anestesi; asam amino untuk keperluan dokter hewan;
bahan untuk dressing; balsem analgesik; bantalan sekali pakai untuk inkontinensia; bar energi suplemen gizi; bedak bayi
mengandung obat; bedak salicyl; bedak talek untuk keperluan medis; bedak tubuh obat; bedak yang mengandung obat; busa
pembersih tangan untuk desinfektan; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk
keperluan medis; cuci tangan dengan antibiotik; darah untuk keperluan medis; desinfektan; desinfektan sabun wangi;
desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan pertanian; desinfektan untuk keperluan sanitasi;
desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi dan medis; desinfektan untuk
toilet kimia; deterjen kuman; deterjen untuk keperluan dokter hewan; deterjen untuk keperluan medis; elektrolit untuk
keperluan medis; enzim untuk suplemen diet; fungisida biologis; garam air mineral; garam mineral untuk mandi; gel pembersih
kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; infus herbal obat; jamu-jamuan pelangsing tubuh;
jamur obat; kain pembersih diresapi dengan desinfektan untuk tujuan kebersihan; kamper untuk keperluan medis; kantongkantong douche yang sudah diisi sebelumnya yang mengandung sediaan pembersih obat; kapsul minyak cod-liver; kapsul
pelangsing; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kapur barus; kaset yang berisi reagen diagnostik medis; kaset yang berisi
reagen untuk penggunaan tes diagnostik medis; kit yang terutama terdiri dari gel pembersih dan tisu disinfektan dan termasuk
juga masker sanitasi, sarung tangan plastik dan krim tangan yang digunakan untuk pencegahan kuman; kosmetik yang
mengandung obat; kotak P3K portabel; krim antibiotik; krim obat untuk melembabkan kulit; krim pelindung obat; lilin cetak
untuk dokter gigi; liner sekali pakai untuk popok bayi; liner sekali pakai untuk popok inkontinensia; losion untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion obat; lotion tangan antibakteri; makanan dan minuman
bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai
rasa; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan dokter hewan; makanan dan minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis atau kedokteran hewan;
mengurangi teh hipertensi untuk keperluan medis; mint untuk keperluan farmasi; minuman diet untuk bayi yang diadaptasi
untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan; minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan
medis; minuman kesehatan menambah vitalitas badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan yang
mengandung ginseng; minuman obat; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik; minuman obat dalam sifat minuman
keras tonik rasa; minuman pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk
keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman untuk bayi; minuman yang diperkaya
nutrisi untuk keperluan medis; minuman yang diresapi ganja untuk tujuan medis; minyak almond untuk keperluan farmasi;
minyak hati ikan kod; obat antijamur; obat kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat kumur untuk keperluan medis; obat
nyamuk bakar; obat tetes pereda batuk; obat-obatan antibakteri; obat-obatan farmasi; obat-obatan mentah; obat-obatan untuk
keperluan medis; obat-obatan untuk mengobati penyakit pencernaan; pelembab kulit obat; pelembab tangan medikasi;
pembersih antibakteri; pembersih daerah kewanitaan mengandung obat; pembersih hewan; pembersih kamar mandi
desinfektan; pembersih luka untuk penggunaan medis; pembersih mangkuk toilet desinfektan; pembersih medis untuk
penyembuhan luka; pembersih obat untuk kulit dan luka; pembersih rongga mulut untuk keperluan medis; pembersih tangan
antiseptik; pembersih wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; penangkal racun; pengharum karpet;
penghilang bau di ruangan; penghilang bau ruangan semprotan; permen karet rasa mint untuk keperluan medis; permen untuk
keperluan medis; permen, obat; pestisida; pewangi untuk mobil; plasma darah; plester; plester jagung; popok bayi sekali
pakai; popok dewasa sekali pakai; popok kertas sekali pakai untuk bayi; popok sekali pakai selulosa untuk bayi; popok sekali
pakai selulosa untuk inkontinensia; popok sekali pakai untuk inkontinensia; sabun antibakteri; sabun desinfektan; sabun
karbol; sabun obat untuk tubuh; sabun wajah obat; salep anti-gatal [antipruritik]; salep antibiotik; sediaan antibiotik; sediaan
antijamur; sediaan dan bahan obat; sediaan enzim untuk keperluan medis; sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk mengobati
cedera olahraga; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan organ
sensorik; sediaan farmasi untuk mengobati penyakit pernapasan; sediaan membunuh nyamuk untuk aplikasi ke kelambu;
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sediaan pembersih udara; sediaan pembersihan lensa kontak; sediaan penghilang bau di udara; sediaan penghilang bau
untuk karpet; sediaan penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan sanitasi telur; sel untuk
keperluan medis; semprotan anti serangga; semprotan antibakteri; semprotan obat; semprotan obat untuk mulut; semprotan
pembersih tangan untuk desinfektan; serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; shampo pertumbuhan rambut; shampoo
ketombe obat; shampoo pediculicidal; solusi nutrisi untuk penggunaan medis untuk pemberian intravena; solusi pembersih
lensa kontak; solusi pembersihan untuk keperluan medis; suplemen diet gandum; suplemen diet seng; suplemen makanan
bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan diet; suplemen makanan obat
berbasis kolagen; suplemen mineral; suplemen nutrisi; tablet hisap obat; teh aromatik untuk penggunaan obat; teh asma; teh
daun kelor (jamu); teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh obat; teh pelangsing untuk keperluan medis; teh pereduksi gula
darah untuk keperluan medis; tetes minyak cod-liver; tisu pembersih; tisu sanitasi sekali pakai; vaksin tidak termasuk antalgik,
produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071363
: 21/10/2021 11:50:25
:
: DENDY RICARDO WOLAYAN

540 Etiket

: Jl. Kencana No. 4 RT. 007/RW. 013, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan
Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Deddy Firdaus Yulianto S.H., LL.M
: AFJ Counselors At Law, Setiabudi Building 2, 2nd Floor (207 B-C) Jl. H. R. Rasuna
Said Kav. 62

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DYNAWORKS
: merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning dan hitam
: 12
: ===Bemper untuk mobil, bus, dan truk; Bodi mobil; Bodi plastik dan fiberglass untuk motor, mobil, bus, dan truk; Bodi sepeda
motor; Motor mobil; Panel interior untuk mobil; Poros untuk mobil; bagian struktural untuk mobil; batang torsi untuk mobil;
bemper untuk mobil; cetakan sisi bodi kendaraan; dashboard untuk mobil; engsel mobil; frame sepeda motor; gear box untuk
mobil; gril mobil; jendela mobil; jendela mobil (depan & belakang); kap mesin untuk mobil; kendaraan darat; konverter torsi
untuk mobil; kursi mobil; kursi mobil convertible; kusen pintu mobil; mesin mobil; mesin mobil, bagian-bagian dan
perlengkapannya; mobil; mobil balap, bagian-bagian dan perlengkapannya yaitu, roda kemudi, penutup roda kemudi; mobil
penumpang; mobil sport; panel bodi untuk kendaraan; panel sisi bodi kendaraan; panel trim untuk bodi kendaraan; pelek untuk
roda mobil; penutup mesin (kap mobil); pilar bodi atas kendaraan; pintu untuk mobil; rak atap untuk mobil; sasis mobil; sepeda
motor; serat karbon trim interior untuk mobil; tali pengaman untuk kursi mobil; tops konversi untuk mobil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071364
: 21/10/2021 11:50:32
:
: PT. ARTHA SOLUSI KREASINDO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok O No. 32-34, Jl. Letjend. Suprapto, Sumur
Batu, Kemayoran,
Jakarta Pusat
, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Johan Santoso S.H.
: Jaya Building 7th Floor Jalan M.H. Thamrin kavling 12

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PT ARTHA SOLUSI KREASINDO + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, biru, hijau tosca, putih
: 41
: ===Bimbingan belajar (bimbel); Jasa Pendidikan; konseling dan pelatihan karier [nasihat pelatihan dan pendidikan]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071365
: 21/10/2021 11:54:39
:
: Dennis Gunawan

540 Etiket

: Jl. Kepu Barat No. 44 A, RT. 008 RW. 002,
Kemayoran, Jakarta Pusat
, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LORENE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan riasan; Balsem mata; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bulu
mata buatan; Eksfoliator; Eyeliner; Gel pelangsing (kosmetik); Gincu; Krem Jerawat Non Medis; Krim mata; Krim tabir surya;
Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Kuku buatan; Losion dan serum; Losion menghapus make-up;
Losion untuk tangan dan tubuh; Maskara; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik;
Pembersih; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih make-up; Pembersih wajah; Pencuci tangan; Penguat kuku dan
pembersih cat kuku; Penjernih; Perawatan anti-penuaan; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir;
Produk perawatan rambut; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun tangan cair; Sampo; Scrub wajah
[facial scrub] kosmetik; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan penghapus
perekat; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan tabir surya;
Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum kecantikan
(kosmetik); Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Tonik kecantikan untuk
diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin rambut; antiperspiran non-obat; balsem
bibir tanpa obat; basis make-up dalam bentuk pasta; bedak krem; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh; bedak
tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body butter
untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion;
bronzer kulit; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk tubuh berkilau; bulu mata
palsu; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa pembersih kulit; butiran pembersih wajah; cat kuku; colognes,
parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan
kosmetik; dandan; dasar bedak; dasar bedak untuk kulit; deodoran tubuh; deodoran untuk perawatan tubuh; dupa; eau de
toilette; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk
perawatan kulit; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; foundation cair; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk
keperluan kosmetik; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata; gel mata untuk
keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penata alis; gel pewarna alis; gel setelah
matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel untuk penggunaan kosmetik; glitter dekoratif untuk
keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; kain atau tisu diresapi dengan pembersih
kulit; kapas untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara,
blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir;
kondisioner kain; kondisioner kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner;
kondisioner rambut; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan
matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk
anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik yang digunakan sebagai
sediaan perawatan kulit; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik;
krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
aromaterapi; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan
tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar
matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim
exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim
kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik
untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim
kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk
keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim masker
tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk
keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk
scrub wajah; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim
pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih kulit; krim
pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang
bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim
perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim setelah
matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim
tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim
tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh
kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk mengelupas kulit mati; krim
untuk mengurangi selulit; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah
dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wangi; krim wangi
untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kuku palsu; kulit
mengklarifikasi; lipstik; losion untuk tubuh; lotion aromaterapi; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh
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beraroma; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi
munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh;
lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit;
lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion
pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh
dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari;
lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut tanpa obat; lotion setelah matahari;
lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya; lotion tabir surya
untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk
keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion
wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim
dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up
bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus gel;
make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; maskara; masker kaki
untuk perawatan kulit; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit
untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih mineral; masker
pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker perawatan rambut; masker rambut;
masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh;
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah
kosmetik; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit;
mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak kolonyo; minyak kosmetik; minyak kosmetik
untuk kulit; minyak tubuh berkilau; minyak wangi; paket kosmetik wajah; paket wajah; palet pengkilap bibir; parfum; parfum
dan cologne; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab kulit; pelembab rambut; pelembab setelah
matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab wajah kosmetik; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari untuk
bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembentuk garis bibir; pembersih kulit; pembersih tangan; pembersih wajah;
pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan
pemerah pipi; pencerah kulit; pencuci muka; penetral bibir; penghilang riasan mata; pengkilap bibir; pensil alis; pensil blush on;
pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan
kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan
bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat
untuk membubuhkan rambut palsu; perona mata; perona pipi; pewarna kosmetik; preparat pemutihan [decolorants] untuk
keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk sabun; ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; rias
wajah; riasan mata; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan
wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cuci tangan; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun krim; sabun
krim tubuh; sabun kulit; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun
non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun tubuh; sabun tubuh
tanpa obat; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wangi; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan
kondisioner rambut; sampo tanpa obat; scrub kaki; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan
untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub
tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan
berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit;
sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik
anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal;
sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk
kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi
kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan
kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi tanpa obat; sediaan menghapus make-up; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan
pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat
untuk kulit; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan kulit;
sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan
kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kulit anti-penuaan;
sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan
rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block; sediaan sun block
untuk keperluan kosmetik; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan;
self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran
pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit
tanpa obat untuk wajah; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; sun block lotion
untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab tubuh; susu
pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu setelah matahari; susu setelah matahari
[kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan
kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya tahan air; tabir surya
untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit;
texturizers kulit; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tubuh gemerlap;
wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna pipi; warna
rambut; wewangian; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071366
: 21/10/2021 11:55:18
:
: PT. RAJAWALI ANUGRAH NUSANTARA SELARAS

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pembangunan 2 No. 33 Blok C 7,
Lio Baru, Kel. Batusari, Kec. Batuceper,
Tangerang, Banten, Kota Tangerang, Banten
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MONTARA + Logo
: MONTARA + Logo : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan Abu-abu.
: 9
: ===Alarm Gas Medis Digital; Alarm Gas Medis Digital Touchscreen; Alarm Gas Medis Konvensional; Alat identifikasi dan
otentikasi biometrik; Alat pelindung diri dari ancaman bahan biologis; Alat pengukur kelembaban; Aparatus yang dioperasikan
secara elektrik untuk menghasilkan uap insektisida; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk merencanakan perjalanan,
menerima informasi perjalanan, cuaca, medis, keselamatan, kesehatan, dan keamanan, menerima peringatan keamanan, dan
alat konverter mata uang; Laser bukan untuk penggunaan medis, mikroskop; Peralatan dan instrumen ilmiah dan penelitian
termasuk sekuens asam nukleat, susunan, pemindai, perangkat dan analisis pencitraan elektronik, pengujian peralatan
pengumpulan sampel, instrumen kontrol kualitas sampel, sekuensing reagen cartridge dan nampan, peralatan persiapan
sampel pengujian, dan peralatan laboratorium untuk penggunaan laboratorium termasuk dalam bidang berbagai macam asam
(acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan,
diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, diagnostic, penelitian klinikal, hasil-hasil pharmasi,
penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran
hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian
genetika dan genetika; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel, pemutar media portabel, komputer genggam,
komputer tablet, dan komputer, yaitu, perangkat lunak untuk menerima dan menyimpan DNA dan catatan genetik, dan untuk
memberi wewenang kepada personel medis dan peneliti untuk menggunakan catatan; Perangkat lunak untuk digunakan
dalam menghitung, mentransfer dan menyimpan data yang berkaitan dengan diagnosis medis dan evaluasi atas pencitraan
medis; Timbangan kamar mandi elektronik; alarm, sensor alarm, dan sistem pemantauan alarm; alat medis dalam bentuk
sensor untuk memantau pasien sebelum, selama atau setelah bedah ortopedi; alat medis untuk analisis gaya berjalan; alat
medis yang menggabungkan realitas virtual atau realitas tertambah (augmented reality) untuk digunakan oleh praktisi
kesehatan dalam prosedur pembedahan, keterlibatan pasien atau rehabilitasi pasien; alat medis, yaitu, sistem robot bedah
yang terdiri dari lengan robot bedah, sensor, kamera, instrumen bedah, perangkat lunak untuk pengelolaan operasional dari
sistem, monitor video, peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi, unit tampilan visual, peralatan perekam dan
tampilan optik (optical viewing), kontrol elektronik, penyangga (stand) dari kamera navigasi, penyangga (stand) dari lengan
robot serta layar sentuh, semua dijual sebagai satu unit; alat pelindung diri (APD); alat pemantauan, selain untuk keperluan
medis; alat pendeteksi asap dan karbon monoksida; alat pengukur untuk mengukur potensial permukaan, yaitu, potensial zeta,
ukuran dan distribusi ukuran partikel koloid dalam suatu larutan.; anggota badan tiruan untuk keperluan instruksi medis
[peralatan pengajaran]; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler untuk memantau dan mengelola
informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak untuk memberikan informasi tentang kesehatan dan kesejahteraan, untuk
digunakan sehubungan dengan terapi perilaku, untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis catatan medis
dan data pasien, bagi pengguna untuk melacak gejala dan mencatat perawatan, bagi pengguna untuk melacak aktivitas fisik,
penting tanda-tanda, dan informasi biometrik, untuk mengakses dan mengumpulkan data imunisasi, untuk melacak, merekam,
dan berbagi informasi perawatan kesehatan.; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler untuk memantau dan
mengelola informasi medis pasien; filter untuk masker pernapasan non medis; layar sentuh interaktif; masker pelindung debu;
peralatan elektronik untuk menguji sterilitas peralatan medis; peralatan medis berupa sistem perangkat lunak dalam satu unit
yang digunakan untuk menentukan lokasi pembedahan dalam tubuh pasien; peralatan medis, yaitu sistem visualisasi dan
menargetkan pembedahan untuk digunakan selama bedah ortopedi yang terdiri dari bantalan EKG, penanda posisi, aplikasi
perangkat lunak yang dapat diunduh, ponsel (mobile phone) dan tempat ponsel (mobile phone case), semuanya dijual sebagai
satu unit dan digunakan untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data pasien selama bedah ortopedi; peralatan reproduksi
dan perekaman suara; perangkat lunak augmented reality untuk pengajaran medis; perangkat lunak komputer yang
memberikan informasi kesehatan, kebugaran (wellness), perawatan kesehatan, dan medis; perangkat lunak yang berbentuk
aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk komunikasi data medis antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan
dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk memfasilitasi komunikasi antara
fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan, dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi
desktop untuk memfasilitasi perawatan medis kolaboratif antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien;
perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk merekam data medis; perangkat lunak yang
memungkinkan pengguna untuk menerima rekomendasi yang dipersonalisasi di bidang medis, perawatan kesehatan, dan
kebugaran (wellness); perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam tantangan kesehatan dan
kebugaran (wellness) dengan orang lain, untuk berpartisipasi dalam jejaring/jaringan sosial dan diskusi online dengan orang
lain mengenai masalah-masalah medis, perawatan kesehatan, dan kebugaran (wellness), untuk melakukan penilaian
kesehatan, dan untuk melacak kegiatan, tujuan (goals), hasil (outcomes), dan hadiah (rewards) kesehatan dan kebugaran
(wellness); perangkat-perangkat keras komputer dan perangkat-perangkat lunak komputer di bidang berbagai macam asam
(acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan,
diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal,
pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu

740

Halaman 687 dari 1251

pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan,
metagenomik, pengujian genetika dan genetika; perisai gusi; perkakas medis dan pembedahan yang digenggam untuk
digunakan dalam kombinasi dengan sistem navigasi pembedahan, khususnya instrumen dan pekakas pembedahan yang
dapat dilacak; sistem alat medis, yaitu sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk digunakan dalam bedah
ortopedi untuk mendokumentasikan informasi pasien atau peristiwa yang berkaitan dengan bedah ortopedi dan untuk
menyediakan solusi pelatihan untuk bedah ortopedi; sistem visualisasi medis untuk digunakan dalam bedah ortopedi yang
terdiri dari perangkat keras komputer, monitor, periferal peralatan pengelolaan gambar dan pemrosesan video serta perangkat
lunak pengoperasian; termometer digital, bukan untuk keperluan medis; termometer rumah tangga; timbangan timbangan
untuk keperluan medis; tulang buatan untuk keperluan instruksi medis [alat pengajaran]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071367
: 21/10/2021 11:55:30
:
: PT. ARTHA SOLUSI KREASINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok O No. 32-34, Jl. Letjend. Suprapto, Sumur
Batu, Kemayoran,
Jakarta Pusat
, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Johan Santoso S.H.
: Jaya Building 7th Floor Jalan M.H. Thamrin kavling 12

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PT ARTHA SOLUSI KREASINDO + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, biru, hijau tosca, putih
: 44
: ===jasa klinik; jasa-jasa dibidang kedokteran dan kesehatan; layanan dokter===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071368
: 21/10/2021 11:55:31
:
: CV. SOERASI MANDIRI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. LJK NO 63 KP.Pekopen Timur RT/RW 001/001, Kelurahan Lambang Jaya,
Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17510
: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
: Jalan Ngagel Wasana III No 53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SOERASI MANDIRI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru;Jingga;Putih;Hitam
: 35
: ===jasa ritel; layanan ritel online; toko mebel, furniture, perabot rumah, perabot kantor, barang pecah belah, teko gelas, piring,
mangkok, kursi, karya seni dari kayu, lilin, plastik, tirai manik-manik untuk hiasan, tempat tidur, perlengkapan tempat tidur
bukan dari logam, bangku, kursi-kursi, papan peragaan, bantal, lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu atau plastik, lemari
berlaci, gantungan jas, bantal-bantal, meja tulis, meja makan, pintu-pintu, meja gambar, meja rias, kursi malas, perlengkapan
perabotan bukan dari logam, kotak perhiasaan, kotak surat, rak-rak, rak tempat majalah, rak buku, kasur-kasur, cermin, meja,
tempat payung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek

: DID2021071369
: 21/10/2021 11:57:24
:
: Dennis Gunawan

540 Etiket

: Jl. Kepu Barat No. 44 A, RT. 008 RW. 002,
Kemayoran, Jakarta Pusat
, DKI Jakarta
: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

: Merek Kata
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: LA PROCHE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan riasan; Balsem mata; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bulu
mata buatan; Eksfoliator; Eyeliner; Gel pelangsing (kosmetik); Gincu; Krem Jerawat Non Medis; Krim mata; Krim tabir surya;
Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Kuku buatan; Losion dan serum; Losion menghapus make-up;
Losion untuk tangan dan tubuh; Maskara; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik;
Pembersih; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih make-up; Pembersih wajah; Pencuci tangan; Penguat kuku dan
pembersih cat kuku; Penjernih; Perawatan anti-penuaan; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir;
Produk perawatan rambut; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun tangan cair; Sampo; Scrub wajah
[facial scrub] kosmetik; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan penghapus
perekat; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan tabir surya;
Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum kecantikan
(kosmetik); Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Tonik kecantikan untuk
diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin rambut; antiperspiran non-obat; balsem
bibir tanpa obat; basis make-up dalam bentuk pasta; bedak krem; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh; bedak
tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body butter
untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion;
bronzer kulit; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk tubuh berkilau; bulu mata
palsu; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa pembersih kulit; butiran pembersih wajah; cat kuku; colognes,
parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan
kosmetik; dandan; dasar bedak; dasar bedak untuk kulit; deodoran tubuh; deodoran untuk perawatan tubuh; dupa; eau de
toilette; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk
perawatan kulit; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; foundation cair; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk
keperluan kosmetik; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata; gel mata untuk
keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penata alis; gel pewarna alis; gel setelah
matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel untuk penggunaan kosmetik; glitter dekoratif untuk
keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; kain atau tisu diresapi dengan pembersih
kulit; kapas untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara,
blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir;
kondisioner kain; kondisioner kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner;
kondisioner rambut; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan
matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk
anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik yang digunakan sebagai
sediaan perawatan kulit; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik;
krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
aromaterapi; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan
tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar
matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim
exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim
kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik
untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim
kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk
keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim masker
tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk
keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk
scrub wajah; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim
pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih kulit; krim
pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang
bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim
perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim setelah
matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim
tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim
tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh
kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk mengelupas kulit mati; krim
untuk mengurangi selulit; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah
dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wangi; krim wangi
untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kuku palsu; kulit
mengklarifikasi; lipstik; losion untuk tubuh; lotion aromaterapi; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh
beraroma; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi
munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh;
lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit;
lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion
pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh
dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari;
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lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut tanpa obat; lotion setelah matahari;
lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya; lotion tabir surya
untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk
keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion
wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim
dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up
bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus gel;
make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; maskara; masker kaki
untuk perawatan kulit; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit
untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih mineral; masker
pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker perawatan rambut; masker rambut;
masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh;
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah
kosmetik; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit;
mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak kolonyo; minyak kosmetik; minyak kosmetik
untuk kulit; minyak tubuh berkilau; minyak wangi; paket kosmetik wajah; paket wajah; palet pengkilap bibir; parfum; parfum
dan cologne; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab kulit; pelembab rambut; pelembab setelah
matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab wajah kosmetik; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari untuk
bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembentuk garis bibir; pembersih kulit; pembersih tangan; pembersih wajah;
pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan
pemerah pipi; pencerah kulit; pencuci muka; penetral bibir; penghilang riasan mata; pengkilap bibir; pensil alis; pensil blush on;
pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan
kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan
bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat
untuk membubuhkan rambut palsu; perona mata; perona pipi; pewarna kosmetik; preparat pemutihan [decolorants] untuk
keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk sabun; ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; rias
wajah; riasan mata; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan
wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cuci tangan; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun krim; sabun
krim tubuh; sabun kulit; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun
non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun tubuh; sabun tubuh
tanpa obat; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wangi; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan
kondisioner rambut; sampo tanpa obat; scrub kaki; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan
untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub
tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan
berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit;
sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik
anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal;
sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk
kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi
kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan
kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi tanpa obat; sediaan menghapus make-up; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan
pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat
untuk kulit; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan kulit;
sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan
kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kulit anti-penuaan;
sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan
rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block; sediaan sun block
untuk keperluan kosmetik; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan;
self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran
pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit
tanpa obat untuk wajah; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; sun block lotion
untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab tubuh; susu
pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu setelah matahari; susu setelah matahari
[kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan
kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya tahan air; tabir surya
untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit;
texturizers kulit; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tubuh gemerlap;
wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna pipi; warna
rambut; wewangian; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===
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Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071370
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:
: PT. GLOBAL KULINER INDONESA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan
Kota Bekasi
Jawa Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat
: Asti Wasiska S.H., M.H.
: Jati Makmur Permai Blok A5 No. 1 Rt. 004 Rw. 10 Jati Makmur Pondok Gede Bekasi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Teras Biru
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih
: 43
: ===Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan
minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara;
Jasa akomodasi sementara; Jasa akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa
hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa kedai kopi;
Jasa konsultasi dan nasihat tentang penyediaan akomodasi sementara; Jasa pemesanan dan penyewaan akomodasi
sementara dalam bentuk tenda; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan akomodasi hotel sementara; Jasa
penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak;
Jasa penyediaan makanan nasi uduk; Jasa reservasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa restoran sushi yang
diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran,
bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa
restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran,
kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis
minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria; Kantin; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es;
Kedai es krim; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai ramen; Kedai sabu–
sabu; Kedai teh; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan;
Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab;
Kedai yang menyediakan teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan informasi tentang penyediaan akomodasi sementara; Layanan
kafe; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database
komputer atau dari internet; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan kedai bubur kacang hijau;
Layanan kedai makan; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan menjemput makanan; Layanan mie gerobak (kaki lima);
Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman;
Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan perhotelan (hospitality)
[akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran yang
diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan;
Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi
sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Menyediakan makanan dan minuman untuk
para tamu di restoran dan bar; Pemesanan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara;
Pemesanan meja restoran secara online; Penyediaan informasi tentang layanan akomodasi sementara; Penyediaan katering;
Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Penyewaan akomodasi sementara; Penyewaan rumah mobil
[akomodasi sementara]; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea;
Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran daging panggang;
Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan
panggangan daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; Sediaan-sediaan makanan yang
dapat dibawa pulang; Warung makan; akomodasi sementara; akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu;
akomodasi sementara yang disediakan oleh peternakan Bung; akomodasi sementara yang disediakan oleh rumah singgah;
bar dan layanan katering; cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; dekorasi makanan;
delicatessens [restoran]; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, dan layanan katering; hotel, restoran,
kafe-restoran dan layanan bar; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa agen perjalanan untuk memesan
akomodasi sementara; jasa agen perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa informasi, saran dan konsultasi yang
berkaitan dengan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering bisnis; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan jasa kontrak untuk katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan menyediakan makanan untuk orang yang
membutuhkan [layanan amal]; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa kafe; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering
hotel; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pameran,
pengecapan dan acara publik; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pernikahan dan acara pribadi; jasa
katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering untuk lembaga pendidikan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan
minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa kontrak untuk katering; jasa memasak makanan;
jasa penyediaan kedai buah; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa reservasi untuk penyediaan akomodasi perumahan
sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan
restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan barbar; kafe; kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan
restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman;
katering makanan dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan dan
minuman untuk jamuan makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; katering yang menyediakan makanan
dan minuman; kedai ayam goreng; kedai roti dan kue (bakeries); kedai teh; keramahtamahan perusahaan dalam sifat
menyediakan makanan dan minuman; konsultasi yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline di bidang
akomodasi sementara; layanan agen untuk pemesanan akomodasi sementara; layanan agen untuk pemesanan restoran;
layanan akomodasi sementara yang disediakan oleh kamp liburan; layanan amal
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dalam sifat menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan
akomodasi sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara untuk
anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak
anak; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam
sifat menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan
akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara di rumah
penitipan anak keluarga; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan
khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu,
menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga anak; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan
dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan bar dan bistro; layanan bar dan restoran; layanan bar kopi
dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan bistro; layanan
cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan hotel dan restoran; layanan hotel, bar dan restoran; layanan
hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan
bar; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan
restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kantin; layanan kantin
swalayan; layanan katering keliling; layanan katering luar; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan
Oriental lainnya; layanan katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk menyediakan masakan
Spanyol; layanan katering untuk menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk menyediakan masakan vegan;
layanan katering untuk panti jompo; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan katering untuk rangkaian
keramahtamahan; layanan katering untuk rumah pensiun; layanan katering untuk rumah sakit; layanan katering untuk sekolah;
layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan; layanan makanan dan minuman
dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan
pariwisata medis menjadi pemesanan atau pemesanan hotel atau akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan
kesehatan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan dan
pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan penerimaan untuk akomodasi sementara [manajemen kedatangan dan
keberangkatan]; layanan persiapan makanan; layanan rantai restoran; layanan reservasi akomodasi sementara; layanan
reservasi akomodasi sementara dalam sifat membuat reservasi dan pemesanan penginapan ramah lingkungan melalui situs
web; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi restoran;
layanan restoran Eropa; layanan restoran Italia; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran
okonomiyaki; layanan restoran ramen; layanan restoran soba; layanan restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan
restoran tempura; layanan restoran turis; layanan restoran udon; layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku;
layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang publik, bar
makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan snack-bar dan kantin; layanan sommelier untuk
penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur, dan anggur dan pasangan makanan; layanan teater makan malam menjadi
penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan wisata medis dalam bentuk reservasi akomodasi sementara
untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; melayani
makanan dan minuman; memberikan informasi tentang akomodasi sementara melalui Internet; memberikan informasi tentang
layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan peringkat dan ulasan
restoran; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan tentang
restoran dan bar; mengambil layanan makanan cepat saji; mengatur akomodasi perumahan sementara; mengatur dan
menyediakan akomodasi sementara; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di bar susu;
menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan
minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan
minuman di toko donat; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para
tamu di restoran; menyediakan akomodasi perumahan sementara; menyediakan akomodasi sementara; menyediakan
akomodasi sementara dalam layanan apartemen; menyediakan akomodasi sementara di apartemen berlayanan;
menyediakan akomodasi sementara di apartemen liburan; menyediakan akomodasi sementara di fasilitas tempat tinggal yang
dibantu; menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah
kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah liburan; menyediakan akomodasi sementara sebagai bagian dari paket
keramahtamahan; menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan akomodasi
sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan akomodasi sementara untuk bayi dan anak
usia sekolah dasar; menyediakan akomodasi sementara untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar
kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi,
dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas
pameran dan adil; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua, yaitu, menyediakan makanan dan minuman;
menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman di bistro;
menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak untuk
orang tua; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar;
menyediakan makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan
makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan
keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan makanan
dan minuman untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk bayi dan
anak usia sekolah dasar; menyediakan makanan dan minuman untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
menyediakan makanan dan minuman untuk pasien dan tamu; menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi
sementara; menyediakan makanan dan penginapan di peternakan Bung; menyediakan makanan dan penginapan di resor
kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan
makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan amal]; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi sementara
untuk para tamu; menyediakan saran dan layanan informasi on-line terkait dengan anggur dan pasangan makanan;
menyediakan tempat akomodasi sementara yang ramah untuk binatang peliharaan; pemesanan akomodasi sementara;
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pemesanan akomodasi sementara di sifat rumah liburan; pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan
tempat restoran; pemesanan jasa katering; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain; pengukiran makanan;
penyajian makanan dan minuman; penyediaan akomodasi sementara; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di
restoran melalui Internet; penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang
yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui
informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort dan akomodasi sementara; penyediaan
informasi tentang layanan restoran; penyediaan informasi tentang penyediaan makanan dan minuman; penyediaan informasi
yang berhubungan dengan pemesanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang menampilkan informasi
mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan
minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel; penyediaan makanan dan minuman
untuk perusahaan; penyediaan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; penyediaan makanan dibawa pulang dan
cepat saji; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; penyediaan menampilkan
informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web;
penyediaan pembuatan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur
melalui suatu situs web; penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang
sedang berlibur melalui situs web; penyediaan reservasi online, pemesanan, dan layanan pencarian untuk penginapan
sementara, akomodasi sementara dan sewa untuk tujuan liburan sementara; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran
melalui suatu website; penyediaan ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi sementara untuk pengorganisasian acara-acara,
acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan dan resepsi-resepsi; penyewaan akomodasi
sementara; penyewaan akomodasi sementara di rumah liburan dan apartemen; penyewaan akomodasi sementara di rumah
liburan dan flat; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow; penyewaan akomodasi sementara untuk liburan;
penyewaan kamar sebagai akomodasi sementara; penyewaan meja dapur untuk menyiapkan makanan untuk dikonsumsi
segera; penyewaan peralatan layanan makanan; penyiapan makanan; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman
untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di
perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan
makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan
ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan makanan Spanyol untuk
konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan
makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; pusat makanan/jajan; reservasi akomodasi sementara di hotel dan rumah
kos; reservasi akomodasi sementara melalui Internet; reservasi sementara akomodasi; restoran dengan layanan utama
pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang;
restoran pizza; restoran swalayan; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan
untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan
makanan dan minuman kelor; restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; salad bar [layanan
restoran]; sediaan-sediaan makanan dan minuman; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan
minuman); warung makan tradisional===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071371
: 21/10/2021 12:01:05
:
: PT. Cahaya Mas Cemerlang

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Majapahit Permai Blok C No 105, Jl.Majapahit no 18-20-22, Jakarta Pusat,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FASTPEC
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 11
: ===septic tank; septic tank untuk keperluan industri; septic tank untuk keperluan rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021071372
: 21/10/2021 12:02:03
:
: PT. CENTA BRASINDO ABADI CHEMICAL INDUSTRY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GRHA CBA JL. CBD PARAMOUNT KAV 6 KEC. KELAPA DUA GADING
SERPONG, TANGERANG, Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata
: CARBOFUR

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 5
: ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); fungisida untuk keperluan
pertanian; fungisida, herbisida; herbisida; herbisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan pertanian;
pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071373
: 21/10/2021 12:02:27
:
: Yogi Hiradewi SE

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. RA Kosasih Gg H Juwaeni Rt 002 RW 003, Kota Sukabumi, Jawa Barat, 43115
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: QBEEZA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH MUDA DAN ABU ABU
: 29
: ===Sale pisang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071374
: 21/10/2021 12:07:10
:
: IHSAN MUHAMMAD IQBAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KARBELA SELATAN NO.11 RT 002 RW 004 Kel. karet Kec. Setia Budi, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12920
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LIMADAYA
: Lima Kekuatan dalam islam

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH
: 9
: ===sepatu untuk perlindungan terhadap api===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071375
: 21/10/2021 12:08:32
:
: SYARIF SALIM BAHANAN

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.LOLONGOK GG.VII RT.04/05 KEL.EMPANG KEC.BOGOR SELATAN KOTA
BOGOR JAWA BARAT, Kota Bogor, Jawa Barat, 16132
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 35
:
===Jasa eceran atau grosiran untuk kosmetik, sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade
rambut, lilin rambut, minyak rambut, semprotan rambut, mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian
dalam bentum semprotan, losion wajah kosmetik, losion badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan,
krim tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk padat; Jasa eceran atau grosiran untuk parfum dan bahan-bahan aroma,
dupa, sediaan-sediaan wewangian, buluh penyebar pengharum udara, sediaan-sediaan pengharum ruangan, pasta wangi
untuk keperluan kosmetik, sachet wewangian, wewangian untuk mobil, dan sediaan-sediaan pengharum udara; Jasa

740
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penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa
penjualan parfum dan wewangian; Layanan jual beli parfum, yaitu: isi ulang parfum; Layanan ritel untuk parfum dan
wewangian; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; MINI MARKET; Supermarket bahan
bangunan; Toko Grosir Elektronik; Toko barang-barang grosir; Toko parfum; Toko yang menjual kosmetik; jasa grosir dan
eceran; jasa pengadaan, untuk manfaat pihak lain, berbagai barang-barang (tidak termasuk transportasi daripadanya),
memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut di outlet ritel, outlet grosir,
supermarket dan toko serba ada; jasa retail sehubungan dengan penjualan pembakar parfum, semprotan parfum, alat
penguap parfum, bedak padat, paf bedak, tegakan kuas cukur, kuas cukur, kotak sabun, dispenser sabun, tempat sabun,
mangkuk sup, tempat spons, tegakan untuk kuas cukur, sikat gigi, sikat gigi elektrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan
wewangian, minyak esens, kosmetik, losion rambut, pembersih gigi, alat-alat kosmetik, kosmetik, kolonye eau de, kosmetik
alis mata, pensil alis mata, bulu mata palsu, kuku palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias, bedak tata rias, sediaan tata rias,
sediaan penghapus tata rias, maskara, pengilap kuku, cat kuku, wewangian, parfum; jasa-jasa grosir terkait kosmetikkosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit,
tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang
tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk
rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan
grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik,
sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko ritel terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga;
layanan toko grosir dan toko ritel yang menampilkan pakaian, alas kaki; layanan toko ritel dan toko grosir; minimarket;
penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar online (marketplace)
untuk pembeli dan penjual; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan; supermarket peralatan dan
perlengkapan pertukangan; toko grosir===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071376
: 21/10/2021 12:11:37
:
: RIVAN LEE

540 Etiket

: JL. VETERAN NO.61 KEL. TAMBAK LAU MULGAP I, KEC. BERASTAGI
, Kabupaten Karo, Sumatera Utara
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ASIA BERASTAGI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021071377
: 21/10/2021 12:14:36
:
: SUTEJO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOWEN I, RT. 3/RW. 0, TIMBULHARJO, SEWON, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: DAFFA SILVER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, BIRU
: 35
: ===Jasa eceran atau grosiran untuk ornamen pribadi, dan gelang (perhiasan); Toko emas dan perhiasan; Toko perhiasan;
jasa grosir yang berkaitan dengan perhiasan; layanan grosir untuk perhiasan; layanan iklan yang berkaitan dengan perhiasan;
layanan ritel disediakan oleh toko perhiasan; layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan; layanan toko ritel online
yang menampilkan perhiasan; toko yang menjual perhiasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071378
: 21/10/2021 12:16:00
:
: COLLARICH AMICE LTD

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 63/66 HATTON GARDEN, FIFTH FLOOR, SUITE 23, LONDON, UNITED KINGDOM
EC1N 8LE, EC1N 8LE
: Drs. Ilyas Kartakusumah
: Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27 Cibubur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AMICE TOFUGLUTA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM; PUTIH
: 3
: ===Bahan riasan; Krim untuk pemutih kulit; Pengawet kulit (poles); Sampo; amber [parfum]; aromatik untuk keperluan rumah
tangga; cat kuku; deodoran; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak
termasuk kuas dan spons]; kosmetik; kosmetik alis; krim kosmetik; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim pemutih kulit;
lipstik; lotion perawatan rambut; lotion untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up untuk wajah
dan tubuh; masker kecantikan; minyak untuk keperluan kosmetik; pembersih kulit; pengawet untuk kulit [poles]; pengkilap
bibir; pensil kosmetik; sediaan untuk menggosok; semprotan rambut; shampoo kering; wangi-wangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071379
: 21/10/2021 12:18:50
:
: DENDY RICARDO WOLAYAN

540 Etiket

: Jl. Kencana No. 4 RT. 007/RW. 013, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan
Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Deddy Firdaus Yulianto S.H., LL.M
: AFJ Counselors At Law, Setiabudi Building 2, 2nd Floor (207 B-C) Jl. H. R. Rasuna
Said Kav. 62

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DYNAWORKS
: merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning dan hitam
: 37
: ===Instalasi, perbaikan atau perawatan peralatan keamanan kendaraan; Jasa merakit rangkaian suku cadang Kendaraan;
Jasa- jasa dibidang bengkel kendaraan; Jasa-jasa di bidang bengkel kendaraan; Salon Mobil; jasa perbaikan bodi mobil;
konversi dan penyetelan mobil produksi dan mesinnya; pemasangan custom interior mobil; pemasangan peralatan listrik dan
elektronik di mobil; pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor; pengecatan khusus otomobil; perbaikan atau perawatan
mobil dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan dan pemeliharaan kendaraan darat; perbaikan dan
pemeliharaan mobil dan bagiannya; perbaikan dan penyelesaian bodi mobil untuk orang lain; perbaikan kendaraan; perbaikan
mobil; rekondisi mobil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071380
: 21/10/2021 12:21:07
:
: PT. Cahaya Mas Cemerlang

540 Etiket

: Komplek Majapahit Permai Blok C No 105, Jl.Majapahit no 18-20-22, Jakarta Pusat,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FASTPEC
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HItam
: 9
: ===panel surya untuk pembangkit listrik; pembangkit koleksi tenaga surya; peralatan fotovoltaik dan instalasi untuk
menghasilkan listrik tenaga surya; sel surya dan panel pembangkit listrik; sistem pembangkit listrik fotovoltaik surya dengan
menggunakan pelacak surya===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071382
: 21/10/2021 12:22:24
:
: RIVAN LEE

540 Etiket

: JL. VETERAN NO.61 KEL. TAMBAK LAU MULGAP I, KEC. BERASTAGI,
Kabupaten Karo, Sumatera Utara
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ASIA BERASTAGI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH
: 29
: ===Buah dan sayur yang dikeringkan; Dim Sum udang; Hasil produksi susu; Krim kocok beku bukan dari susu; Krimmer kopi
(berbahan dasar susu); Makanan ringan, berbahan dasar dari buah-buahan atau sayuran; Manisan buah; Minyak zaitun extra
virgin; Oalahan daging untuk isian burger; Pempek; Sediaan biji wijen; Sosis; Susu kacang kedelai; Tahu; Tuna (ikan),
kalengan; Yoghurt; acar sayuran; agar-agar*; almond (kacang), diolah; ayam; ayam goreng tepung; bakso sapi; bawang
merah olahan digunakan sebagai sayuran; bawang putih olahan digunakan sebagai sayuran; biji bunga matahari, diolah; buah
dan sayuran olahan; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; bubuk susu; chia milk [bahan
pengganti susu]; daging babi, kalengan; daging beku-kering; daging kaleng, ikan, sayuran, dan buah; daging, ikan, unggas
dan binatang buruan; dendeng; dimsum; ekstrak daging; ikan bawal dalam kaleng, diasinkan; ikan, kaleng; irisan buah,
kalengan; irisan sayuran, kaleng; jeli, selai; jeli, selai, saus buah-buahan; kacang, diolah; keju; kentang goreng; kentang,
diolah; kephir [minuman susu]; keripik buah; keripik kentang; keripik sayuran; keripik tempe; keripik udang; kimchi [hidangan
sayur fermentasi]; kismis; krim [produk susu]; krim [susu sebagai unsur utama]; krim buatan [bahan pengganti produk susu];
krim bubuk (produk susu); kuaci; lemak untuk makanan; makanan (hasil) laut, kalengan; makanan beku (makanan terbuat dari
daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan
ringan berbahan dasar biji; makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan manisan buah; makanan ringan
terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makarel, kalengan; mentega; minuman yogurt; minyak goreng; minyak
wijen; olahan daging ayam untuk isian roti burger; produk susu; quenelles; roti hamburger; salad buah; salad kacangkacangan; salad sayuran; salmon (ikan), kalengan; sarden (ikan), kalengan; saus buah; selai blueberry; selai buah; selai
kacang; selai kacang mete; selai srikaya; singkong beku; susu kacang hijau; susu kedelai; telur, susu, dan produk susu;
tempe===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071383
: 21/10/2021 12:22:26
:
: MADAGASCAR SKIN1004 CO.LTD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 167-169 GRAT PORTLAND STREET, 5TH FLOOR, LONDON, UNITED KINGDOM,
W1W 5PF, W1W 5PF
: Drs. Ilyas Kartakusumah
: Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27 Cibubur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MADAGASCAR skln004
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: HITAM; PUTIH
: 3

740

540 Etiket

Halaman 697 dari 1251

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Bahan riasan; Krim untuk pemutih kulit; Pengawet kulit (poles); Sampo; amber [parfum]; aromatik untuk keperluan rumah
tangga; cat kuku; deodoran; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak
termasuk kuas dan spons]; kosmetik; kosmetik alis; krim kosmetik; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim pemutih kulit;
lipstik; lotion perawatan rambut; lotion untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up untuk wajah
dan tubuh; masker kecantikan; minyak untuk keperluan kosmetik; pembersih kulit; pengawet untuk kulit [poles]; pengkilap
bibir; pensil kosmetik; sediaan untuk menggosok; semprotan rambut; shampoo kering; wangi-wangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071384
: 21/10/2021 12:22:34
:
: ANDREA PETRINA TATANG

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KELAPA KOPYOR TIMUR IV BLOK BI 1/6 RT 007 RW 009, KEL. KELAPA
GADING TIMUR, KEC. KELAPA GADING, JAKARTA UTARA 14240, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Putih
: 9
: ===Baterai, listrik, untuk telepon seluler, telepon pintar dan tablet komputer;; Pengisi daya baterai telepon seluler untuk
digunakan di kendaraan; Pengisi daya baterai untuk telepon seluler; Tempat telepon seluler terbuat dari kulit atau kulit imitasi;
aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan sarung earphone
(earphone cases); aksesoris headphone, yaitu, bantal headphone (headphone cushions), bantalan headphone (headphone
pads), dan kabel ekstensi headphone; aksesoris telepon seluler, yaitu
aksesoris handsfree, penutup
telepon seluler dan penutup muka
telepon seluler; aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; aksesoris untuk perangkat seluler, portabel dan
genggam, yaitu, earbud (perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga), earphone dan headphone;
casing telepon seluler; dudukan (stands) untuk perangkat elektronik seluler; dudukan disesuaikan untuk komputer tablet;
dudukan disesuaikan untuk laptop; dudukan ponsel untuk kendaraan; dudukan telepon seluler; film pelindung disesuaikan
untuk telepon seluler; headset nirkabel untuk digunakan dengan telepon seluler; kabel charger; kabel konektor telepon seluler;
kasing, sarung dan kantong,
dipasang untuk telepon seluler,
tablet, komputer laptop, pemutar
media, dan PDA; penutup casing silikon untuk telepon seluler; sarung telepon seluler; screen guard telepon seluler; silikon
telepon seluler===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071385
: 21/10/2021 12:25:02
:
: Endah Rusmalawati

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Apel RT001/RW004 Petukangan Utara, Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta
: Prayudi Setiadharma S.H., M.IPL.,
: Jalan Pintu Air Raya No. 36H Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat, Merah, Putih
: 30
: ===Brownies Coklat; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue-kue; Makanan
penutup; Makanan penutup terbuat dari cokelat; Produk kue dan kembang gula; Roti, kue pastry dan gula-gula; Tepung, roti,
ragi, pastri (kue-kue); brownies; es krim; es krim dan produk es krim; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; kue
basah; kue bolu; kue cokelat; kue coklat; kue es krim; kue gandum; kue nougat; kue panekuk; kue pastry; kue sus; kue tar
cokelat; kue, biskuit, kue kering; kue-kue segar; makanan penutup beku; makanan penutup dari es; taburan cokelat untuk
menghias kue===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021071386
: 21/10/2021 12:25:27
:

540 Etiket

Halaman 698 dari 1251

730

Nama Pemohon

: H. AGUS SALIM

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Sidokatut RT.002, RW.001 Desa Ketanireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten
Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, 67157
: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
: Jalan Ngagel Wasana III No 53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LIAFA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 32
: ===air minum dalam kemasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071387
: 21/10/2021 12:25:33
:
: NUR HERWIYANTI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GOLO UH 5/896, RT. 5/RW. 2, PANDEYAN, UMBULHARJO, Kota Yogyakarta, DI
Yogyakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MARCHING POSE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, HITAM
: 25
: ===Pakaian dinas seragam; jaket [pakaian]; pakaian; pakaian seragam; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anakanak; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian,
alas kaki, tutup kepala; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); sepatu; sepatu bot *; sepatu
bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk wanita; sepatu untuk anak-anak;
sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; seragam; topi; topi pelindung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071388
: 21/10/2021 12:29:32
:
: RUSSAKARN Q BEAUTE LTD.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SUITE 23, FIFTH FLOOR, 63-66, HATTON GARDEN, LONDON, UNITED
KINGDOM, EC1N 8LE, EC1N 8LE
: Drs. Ilyas Kartakusumah
: Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27 Cibubur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RUSSAKARN QDOUBLE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM; PUTIH
: 3
: ===Bahan riasan; Krim untuk pemutih kulit; Pengawet kulit (poles); Sampo; amber [parfum]; aromatik untuk keperluan rumah
tangga; cat kuku; deodoran; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak
termasuk kuas dan spons]; kosmetik; kosmetik alis; krim kosmetik; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim pemutih kulit;
lipstik; lotion perawatan rambut; lotion untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up untuk wajah
dan tubuh; masker kecantikan; minyak untuk keperluan kosmetik; pembersih kulit; pengawet untuk kulit [poles]; pengkilap
bibir; pensil kosmetik; sediaan untuk menggosok; semprotan rambut; shampoo kering; wangi-wangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071389
: 21/10/2021 12:35:33
:
: Karina Takajo Wijaya

Alamat Pemohon

: Jln. Sumbawa No 25, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350

740

540 Etiket

Halaman 699 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kebun Jawa + LOGO
: Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Putih
: 1
: ===Bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura, dan kehutanan, terutama sediaan-sediaan penguat tanaman;
Bahan kimia yang digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan termasuk dirgantara (aerospace), pertanian, otomotif &
truk, batu bata & ubin, semen, konstruksi, tempat pembakaran (tanur) kering, makanan & minuman, pengeboran ladang
minyak, kelautan, militer, penggilingan (mills), pertambangan, produksi ladang minyak, petrokimia, injeksi plastik, pulp &
kertas, rel, kilang, residensial, baja, gula, utilitas/pembangkit listrik, pemeliharaan katup, pengolahan air limbah dan sumur air;
Pupuk untuk keperluan pertanian; campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami digunakan untuk pupuk pertanian;
pupuk; pupuk cair; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman budidaya
pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanah dan pot tanah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071390
: 21/10/2021 12:36:02
:
: PT. RAJAWALI ANUGRAH NUSANTARA SELARAS

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pembangunan 2 No. 33 Blok C 7,
Lio Baru, Kel. Batusari, Kec. Batuceper,
Tangerang, Banten, Kota Tangerang, Banten
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CLEON
: CLEON : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan Abu-abu.
: 10
: ===ANGGOTA BADAN PALSU; Adaptor untuk jalan nafas; Adaptor untuk tabung pemanas yang merupakan bagian dari
aparatus medis; Alas tilam steril (pembedahan); Alat Oftalmik; Alat Peningkatan Kulit Medis Menggunakan Laser; Alat Potong
Spuit (alat suntik) untuk keperluan medis; Alat anestesi (pembiusan); Alat bantu jalan beroda untuk membantu pergerakan
pasien; Alat bantu pernapasan bayi (CPAP); Alat bedah dilengkapi tabung kecil untuk membuat lubang pada badan tempat
buangan darah/nanah; Alat bekam (fleam); Alat diagnosa untuk keperluan medis; Alat diagnostik sinar-X; Alat estetika kulit
dengan stimulasi listrik untuk penggunaan medis; Alat estetika untuk kulit (medis); Alat estetika untuk kulit terbuat dari bahan
Grafena (medis); Alat kedokteran untuk melebarkan liang anggota badan umumnya, khususnya saluran kencing
(pembedahan); Alat kesehatan untuk mengangkat tubuh pasien lansia dan memindahkan ke tempat tidur.; Alat kontrasepsi
pesarium; Alat medis ECG berfungsi untuk mengetahui ritme jantung; Alat medis IBP tranduser berfungsi untuk mengetahui
tekanan darah dalam tubuh melalui darah; Alat medis Laryngoscope berfungsi untuk mambantu proses operasi; Alat medis
NIBP berfungsi untuk mengetahui tekanan darah dalam tubuh; Alat medis bipolar forcep berfungsi untuk cutting / memotong
jaringan ketika operasi; Alat medis filter suction berfungsi untuk menyaring bacteri; Alat medis monitor Ritme jantung; Alat
medis patient plate berfungsi untuk graunding ketika dilakukan pembedahan; Alat medis pensil ESU berfungsi untuk cutting /
memotong jaringan ketika operasi; Alat medis sensor SpO2 berfungsi untuk mengetahui kadar oksigen dalam darah; Alat
medis tabung penghubung berfungsi untuk selang yg digunakan untuk menyedot cairan seperti lendir dan darah; Alat medis
tip cleaner berfungsi untuk penghapus ketika penggambaran operasi; Alat medis transduser berfungsi untuk alat yg digunakan
untuk mengetahui detak jantung janin; Alat monitor jantung janin; Alat pacu jantung pasien (defibrillator); Alat pelindung diri
(APD) yaitu respirator untuk digunakan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan; Alat pemantau Kanker Rahim (Serviks); Alat
pemantauan denyut jantung pasien (Patient Monitor); Alat pemantauan denyut nadi pasien (Pulse meter); Alat pembantu
pernafasan orang yang mati lemas; Alat pemeriksa THT; Alat pemeriksa darah; Alat pemeriksa komposisi tubuh; Alat
pemeriksa lemak tubuh; Alat pemeriksa mata (optalmoskop); Alat pemeriksa saluran kencing; Alat pemeriksa telinga bagian
dalam (otoskop); Alat pemeriksa tenggorokan bagian dalam (Laringoskop); Alat pemeriksaan darah; Alat
pemeriksaan/pengecekan gula darah; Alat pendengar orang tuli berbentuk terompet; Alat penganalisa untuk penggunaan
medis; Alat pengebor gigi; Alat pengukur detak jantung; Alat pengukur kadar kolesterol; Alat pengukur tekanan darah; Alat
pengukur tekanan darah arteri; Alat penjepit (pembedahan); Alat penyedot untuk operasi (vakum); Alat pijat bekam elektrik
untuk keperluan rumah tangga; Alat pijat estetika berfrekuensi tinggi untuk kulit (bukan untuk keperluan medis); Alat pijat
estetika terbuat dari bahan Grafena (medis); Alat pijat estetika untuk keperluan industry (untuk tujuan medis); Alat pijat estetika
untuk kulit untuk penggunaan medis; Alat pijat kecantikan untuk penggunaan komersial; Alat pijat kulit listrik untuk keperluan
rumah tangga; Alat pijat listrik portabel (medis); Alat pijat listrik untuk keperluan rumah tangga (untuk tujuan medis); Alat pijat
listrik untuk tubuh untuk keperluan estetika (medis); Alat pijat terbuat dari bahan Grafena; Alat pijat ultrasonik (Medis); Alat
rontgen untuk keperluan dokter hewan; Alat rontgen untuk keperluan gigi; Alat rontgen untuk pencitraan gigi; Alat suntik untuk
keperluan medis; Alat suntik untuk mengambil cairan dari tubuh; Alat terapi bekam; Alat terapi dan alat bantu yang
disesuaikan untuk penyandang disabilitas; Alat tes kehamilan; Alat test untuk jantung bayi; Alat tetes untuk keperluan medis;
Alat uji untuk keperluan medis; Alat uji visi; Alat ukur kadar gula (glukosa) dalam darah; Alat untuk memasukkan obat ke dalam

740

Halaman 700 dari 1251

mulut hewan; Alat untuk menghilangkan kelenjar minyak pada kulit untuk penggunaan medis; Alat untuk pernafasan buatan;
Alat untuk terapi magnet; Alat yang dibentuk untuk melekatkan jaringan pada tulang (suture anchor); Anggota badan palsu;
Aparat dan instrumen untuk perawatan kulit; Aparat dan instrument pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi
dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu; Aparat dan peralatan urologi; Aparat perawatan kulit untuk
tujuan medis; Aparatus dan instrumen medis, gigi, dokter hewan, listrik dan bedah medis; Aparatus dan peralatan perawatan
gigi; Aparatus listrik pijat wajah untuk keperluan estetika dan rumah tangga (medis); Aparatus pemutih gigi dengan lampu
LED; Aparatus pernapasan medis; Aparatus pernapasan untuk unit perawatan intensif; Aparatus spirometri; Aparatus untuk
melatih otot untuk keperluan medis; Aparatus untuk mengukur sinyal tubuh sehubungan dengan analisa pasien; Aparatus
untuk perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan
kekurangan dan masalah kulit manusia; Apparatus yang digunakan dalam analisa medis; Bahan - bahan untuk penjahitan luka
bedah; Bahan cangkok tulang untuk keperluan gigi; Bahan implantasi regenerasi tipe tulang; Bahan penjahit luka; Bahan
regeneratif periodontal; Bantal angin untuk keperluan medis; Bantal kesehatan anti dengkur; Bantal terapi magnetik; Bantalan
atau tempelan pemanas untuk keperluan medis; Bantalan atau tempelan pemanas yang diaktifkan dengan udara untuk
keperluan medis; Bantalan panas untuk tujuan medis; Bantalan pemanas, listrik, untuk keperluan medis; Bantalan penyangga
perut; Barang-barang ortopedi; Barang-barang ortopedi, perban ortopedi untuk sendi-sendi, perban elastis, kit perban ortopedi
untuk sendi; Batu untuk Terapi; Bekam elektromagnetik; Belat (pembedahan); Ben Wa bola [dewasa bantu rangsangan
seksual]; Benang Bedah Untuk Kulit wajah; Benang bedah; Benda - benda ortopedik; Boneka cinta [boneka seks]; Botol
(tempat) kencing orang sakit (wadah); Botol susu dengan sendok integral; Cangkir menstruasi (untuk menyerap cairan haid);
Celemek medis untuk kedokteran gigi; Cermin untuk dokter bedah; Corong (mouthpieces) untuk peralatan pernapasan untuk
pasien; Corong untuk digunakan dengan aparatus pernapasan medis; Defibrillator (alat analisis irama jantung); Deker Lutut
untuk terapi; Deker kaki untuk terapi; Deker tangan untuk terapi; Disain lensa eksklusif dijual sebagai komponen terpadu dari
lensa intraokular; Dot botol susu; Dot makan bayi; Dot untuk bayi; Dot untuk memberi makan bayi; Elemen penukar panas
(thermic siphons) untuk keperluan medis dan perawatan medis; Filter bakteri; Filter mekanis untuk aparatus pernapasan; Filter
panas dan kelembapan untuk aparatus pernapasan; Filter udara untuk digunakan dengan aparatus pendukung pernapasan;
Filter untuk keperluan medis untuk memurnikan udara untuk bernapas; Filter untuk penggunaan medis; Filter untuk sistem
pernapasan; Foto-foto sinar-X untuk keperluan medis; Gastroskopi (alat pemeriksa perut); Gelang akupuntur; Gelang untuk
digigit bayi yang sedang tumbuh giginya; Gelas bekam ultrasonik; Gelas bekam untuk terapi moksibusi; Gergaji untuk
keperluan pembedahan; Gigi palsu; Hemositometer (alat untuk perhitungan sel darah); Hiperbarik untuk tujuan medis; Implan
bedah terdiri dari bahan buatan/tiruan; Implan ortopedi terbuat dari bahan buatan; Implan osseous terbuat dari bahan tiruan;
Implan perbaikan tulang yang tidak dapat terurai; Indikator karbon dioksida untuk keperluan medis; Indikator suhu untuk
keperluan medis; Inhaler (alat medis yang dihisap); Inhaler hidrogen (alat yang dihisap); Injektor cairan medis; Instalasi dan
sistem suplai gas untuk keperluan medis, terdiri dari aparatus dan alat tetap untuk mempersiapkan, memeriksa dan
menyediakan gas untuk keperluan medis; Instrumen bedah untuk menjahit; Instrumen dan peralatan bedah untuk operasi
invasif minimal; Instrumen dan peralatan medis dan bedah; Instrumen dan peralatan medis dan bedah mata; Instrumen
diagnostic untuk keperluan medis; Instrumen medis untuk pengujian penyakit menular; Instrumen medis yang disterilkan;
Instrumen pengatur suhu untuk keperluan medis; Instrumen pengukur suhu optik untuk keperluan inspeksi medis; Instrumen
pengukur suhu untuk penggunaan medis; Instrumen terapi panas; Instrumen tes sensitif suhu dan aparatus tes untuk
keperluan medis; Instrumen ventilasi pasien; Instrumen yang berkaitan dengan kesehatan umum, yaitu, instrumen kesehatan,
kebugaran, olahraga, dan sensor kesehatan, monitor, speaker dan display untuk mengukur, menampilkan, melacak,
melaporkan, memantau, menyimpan, dan mentransmisikan data biometrik, detak jantung, pergerakan tubuh, dan kalori yang
terbakar; Instrument dan peralatan ginekologi; Insufflator (alat penghembusan - untuk keperluan medis); Jacksen ress
berfungsi untuk alat bantu pernapasan; Jaket Untuk Terapi; Jaket yang dilengkapi dengan pengikat; Jarum bekam; Jarum
fistula; Jarum penguji untuk keperluan medis; Jarum penjahit luka; Jarum suntik medis; Jarum suntik untuk rahim; Jas robot
rangka tubuh untuk keperluan medis; Jas untuk operasi; KAPAS STERIL UNTUK MEDIS; KASA STERIL UNTUK MEDIS; Kain
gendongan [perban pendukung]; Kalung Untuk Keperluan Terapi; Kalung untuk keperluan medis; Kantong Air Susu Ibu (ASI);
Kantong Plastik Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Kantong penampung darah untuk donor darah (Palang Merah Indonesia);
Kantong untuk buang air kecil / kantong urine; Kantong untuk pengiriman air, larutan garam dan cairan lain, dan kotak
pembasmi kuman; Kantung penyimpan cairan (keperluan pembedahan); Kantung untuk pemberian nutrisi melalui hidung
untuk pasien yang tidak dapat makan (Parenteral Nutrition); Kanula Oksigen (untuk keperluan medis); Kanula nasal untuk
pernapasan buatan untuk keperluan medis; Kaos kaki untuk pembengkakan pembuluh darah; Kasur pijat untuk tujuan medis;
Kateter untuk hemodialisis; Kateter untuk pencitraan ekokardiografi intrakardiak; Katrid campuran bahan sodium hidroksida
dan kalsium oksida (soda lime); Katup untuk aparatus pernapasan; Kawat pengikat untuk gigi palsu; Kawat penuntun [alat
bantu pembedahan]; Klip pengaman untuk dot bayi; Klip tabung yang merupakan bagian dari aparatus medis; Kompres termo
elektrik (pembedahan); Kompresor (pembedahan); Konektor trakeostomi; Konektor untuk filter untuk sistem pernapasan;
Konektor untuk pelembab, ruang pelembapan dan nebuliser yang merupakan bagian dari aparatus medis; Kotak yang
dipersiapkan untuk alat-alat medis dan untuk digunakan dokter; Kotak yang dipersiapkan untuk peralatan medis dan untuk
digunakan ahli bedah; Kotak yang dipersiapkan untuk peralatan medis dan untuk digunakan dokter; Kursi pijat; Kursi toilet
untuk keperluan medis; Kursi untuk Pemeriksaan gigi dan aksessoris gigi lainnya; Kursi untuk kebidanan (Untuk medis); Kursi
untuk keperluan medis atau kedokteran gigi; Label pengukur suhu untuk keperluan medis; Lampu bedah; Lampu untuk
keperluan medis; Lampu untuk penyinaran diruang operasi (operating lamp); Lampu unutk keperluan medis; Lanset, pisau
bedah kecil; Lanset/pisau bedah mata dua; Lensa (pengganti mata) untuk bedah implantasi; Lensa ortokeratologi; Liontin
Untuk Terapi; Lithotripters; Loader jahit untuk instrumen bedah untuk menjahit; MIKROSENSOR nirkabel implan untuk
digunakan dalam bidang kedokteran; MIKROSENSOR untuk tujuan medis; MIKROSENSOR untuk tujuan medis untuk
mengukur data tubuh manusia; Mainan seks (alat bantu seksual); Masker bedah ber-filter tinggi; Masker bedah sekali pakai;
Masker bedah yang dapat dipakai ulang; Masker hidung untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Masker medis;
Masker oral untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Masker pembiusan; Masker pernapasan untuk bantuan
pernapasan untuk keperluan medis; Masker pernapasan untuk pernapasan buatan; Masker untuk pernapasan non-invasif;
Masker untuk terapi wajah; Masker wajah anestesi; Masker wajah bio terapi; Masker wajah untuk penggunaan medis; Matras
Decubitus Untuk keperluan Medis; Matras Untuk Terapi; Matras angin untuk keperluan medis; Meja bedah; Membran gigi
untuk digunakan dalam regenerasi jaringan periodontal; Membran untuk penyaringan [medis]; Mesin Hemodialis; Mesin SinarX untuk keperluan medis (alat rontgen); Mesin dan peralatan medis; Mesin dialisis (untuk keperluan pencucian darah); Mesin
facial wajah yang berfungsi untuk membersihkan wajah dari kotoran-kotoran sisa make up dan mengangkat lapisan sel-sel
kulit mati; Mesin laser fractional C02 yang berfungsi untuk mengatasi problem kulit seperti strectmark (paska kehamilan) dan
mengatasi kulit yang mengendur; Mesin listrik pengelupas kulit wajah untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik portabel
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pengelupas kulit wajah (medis); Mesin untuk menghilangkan tato; Mucosa buatan; Nebuliser portabel untuk keperluan medis;
Nebulizer untuk pemberian aerosol ke sistem pernafasan pasien; Optalmoskop (alat diagnostik mata); Opthalmometer (alat
diagnostik mata); Otomat aerosol untuk keperluan medis; PERLAK BAYI; Pakaian kompresi ketat untuk keperluan medis;
Pakaian medis; Pakaian untuk pemeriksaan pasien; Pakaian untuk ruang operasi; Pass Box Antiradiasi untuk keperluan
laboraturium yang digunakan untuk transfer barang antara dari dalam ruang steril ke luar ruangan; Pass Box untuk keperluan
laboraturium yang digunakan untuk transfer barang antara dari dalam ruang steril ke luar ruangan; Pass Through Box untuk
keperluan laboraturium yang digunakan untuk transfer barang antara dari dalam ruang steril ke luar ruangan; Pelapis dijual
sebagai komponen terpadu dari implan ortopedi buatan; Pelapis dijual sebagai komponen terpadu dari implan ortopedi buatan
yang digunakan dalam rekonstruksi sendi atau operasi penggantian sendi; Pelat pemanas untuk pelembab untuk digunakan
dengan aparatus pernapasan medis; Pelembab untuk pernapasan; Pembersih lidah; Pembersih pori untuk keperluan medis;
Pemindai optik untuk keperluan inspeksi medis; Pencegahan kehamilan bukan dari bahan kimia; Pendan untuk anestesi;
Pendan untuk bedah; Pengganti rambut; Pengganti tulang / tulang rawan / ligamen dan tendon; Pengganti tulang untuk
keperluan bedah; Penghangat tubuh bayi; Penghilang pokok bedah; Pengikat untuk pelembab dan nebuliser yang merupakan
bagian dari aparatus medis; Penjepit untuk dot bayi; Penopang kaki bertelapak datar; Penukar kelembapan untuk penggunaan
medis dalam mentransfer panas dari napas yang dihembuskan ke napas yang dihirup; Penunjang pergelangan tangan untuk
keperluan medis; Penutup kepala untuk keperluan medis (nurse cap); Penyangga (pendukung) medis yang ketat saat
dikenakan; Penyangga (pendukung) ortopedi; Penyangga (pendukung) untuk keperluan medis; Penyangga tapak kaki untuk
alas kaki; Penyangga-penyangga untuk tujuan medis; Penyemprot untuk keperluan medis; Perabot khusus dibuat untuk
keperluan medis; Peralatan (terapeutik) untuk membersihkan, merawat, mengkondisikan, memperbaiki, mengencangkan,
mengelupas dan memperbarui kulit; Peralatan Kecantikan; Peralatan Kecantikan Frekuensi Radio; Peralatan Laboratorium
untuk Tujuan Diagnostik Medis; Peralatan Terapi Yang Menggabungkan Fasilitas Pijat; Peralatan Untuk Digunakan Dalam
Analisis Medis; Peralatan akupunktur listrik; Peralatan bantu pernapasan hidung; Peralatan bedah; Peralatan dan instrumen
dokter hewan; Peralatan dan instrumen medis; Peralatan dan instrumen medis untuk operasi didalam ruangan modular;
Peralatan dan instrumen medis untuk pemberian obat transdermal yang terdiri dari jarum mikro dan tempelan perekat;
Peralatan dan perkakas pembedahan; Peralatan dan perlengkapan pijat dan mobilitas; Peralatan dan perlengkapan untuk
keperluan bedah, medis, gigi, kedokteran hewan; Peralatan hemodialisis; Peralatan infus untuk tujuan terapi; Peralatan infus
untuk tujuan terapi (infusion pump); Peralatan kesehatan umum, yaitu kesehatan, kebugaran dan olahraga, serta sensor,
monitor dan layar kesehatan untuk mengukur, menampilkan, mencari, memantau, menyimpan dan mengirimkan data
biometrik, detak jantung, pergerakan badan serta pembakaran kalori; Peralatan medis pengukur kekuatan paru-paru
(Spirometer); Peralatan medis untuk pengujian diagnostik in vitro; Peralatan medis yang telah disterilisasi anti kuman;
Peralatan microdermabrasion; Peralatan ortodontik (untuk perawatan gigi); Peralatan pelembab (humideifer) untuk digunakan
dengan aparatus terapi pernapasan; Peralatan pelembab (humidifer) untuk digunakan dengan aparatus pernapasan;
Peralatan pelembab (humidifer) untuk keperluan medis dan perawatan medis; Peralatan pemanas untuk keperluan
pertolongan pertama; Peralatan pencitraan resonansi magnetik; Peralatan perawatan gigi menggunakan listrik; Peralatan
pernapasan medis dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang terhubung untuk mengirimkan kecepatan aliran
tinggi dari campuran udara/oksigen ke pasien yang bernapas secara spontan melalui masker wajah, masker mulut dan hidung
atau masker nasal; Peralatan pernapasan medis portabel, yang dioperasikan dengan baterai dengan pelembab gas
pernapasan dan sumber aliran yang terhubung untuk mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke
pasien yang bernapas secara spontan melalui masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Peralatan
pernapasan medis untuk digunakan dalam terapi CPAP untuk pasien yang bernapas secara spontan; Peralatan pernapasan
neonatal untuk digunakan dalam terapi CPAP; Peralatan pernapasan portabel untuk pasien; Peralatan pernapasan portabel
untuk pasien untuk digunakan dengan sumber oksigen portabel, khususnya silinder oksigen; Peralatan pernapasan portabel
untuk pasien untuk dihubungkan dengan suplai gas pusat stasioner, eksternal; Peralatan pernapasan portabel yang
dioperasikan dengan baterai untuk pasien; Peralatan pernapasan untuk pasien dengan pelembab gas pernapasan dan
sumber aliran yang terhubung; Peralatan pijat; Peralatan pijat dengan menggunakan getaran; Peralatan resusitasi (alat bantu
pernapasan); Peralatan tomografi untuk keperluan medis; Peralatan transpirasi medis; Peralatan uji diagnostik medis;
Peralatan untuk digunakan dalam analisa medis; Peralatan untuk digunakan dalam analisis medis patologi anatomi yaitu cover
glass, coating slide, object glass, casette embedding, reagensia; Peralatan untuk keperluan diagnostic (medis); Peralatan
untuk memijat mata; Peralatan untuk menstimulasi kulit; Peralatan untuk pengujian darah; Peralatan-peralatan electrothermic
rumah tangga untuk tujuan kecantikan; Perangkap air yang merupakan bagian dan/atau aksesoris untuk aparatus medis;
Perangkat Pelindung Mata; Perangkat Pencuci Wajah; Perangkat alat bantu tidur dengan pancaran cahaya; Perangkat
pemberian obat untuk subkutan implan; Perangkat saluran selang darah (Blood Tubing Line Set); Perangkat tabung
pernapasan sekali pakai untuk aparatus pernapasan; Perangkat tabung pernapasan untuk aparatus pernapasan; Perangkat
tabung pernapasan yang dapat disterilkan; Perban suspensi; Perban untuk membantu persendian, anatomi; Perkakas dan
pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, lengan mata dan gigi palsu, barangbarang ortopedi, bahan-bahan benang bedah; Perkakas-perkakas dan pesawat-pesawat analisis yang termasuk dalam kelas
10; Perlak untuk bayi yang tidak berdaya untuk buang air kecil atau besar; Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas ilmu
kedokteran yang termasuk dalam kelas 10; Pisau anatomi/pisau bedah; Pisau corn (untuk keperluan medis); Pompa buah
dada untuk mengeluarkan air susu (Pompa ASI); Pompa dan kompresor untuk keperluan medis; Pompa jarum suntik dan
pompa infus; Pompa makan enteral (feeding pump); Pompa udara untuk digunakan dengan aparatus pendukung pernapasan;
Pompa untuk menyalurkan makanan [alat medis]; Probe suhu udara pernapasan untuk digunakan dalam aparatus pernapasan
medis; Probe suhu untuk keperluan medis; Rapid test; Ray ultraviolet lampu untuk kegunaan medis; Regulator vakum untuk
keperluan medis; Respirator neonatal asphyxia; Respirator untuk pemberian nafas buatan; Robot bekam; Robot penunjang
pengobatan dalam, dan mesin serta instrumennya; Robot untuk keperluan bedah; Ruang pelembapan untuk peralatan
pernapasan; Ruang pelembapan untuk sistem tabung pernapasan; SIKAT MULUT DAN BAYI; Sabuk hernia; Sabuk
penyangga perut bagian bawah; Saluran pembuangan untuk keperluan medis; Saluran saraf buatan; Sarung tangan karet
untuk untuk tujuan medis; Sarung tangan lateks obgyn untuk keperluan medis; Sarung tangan lateks untuk keperluan bedah;
Sarung tangan lateks untuk keperluan medis; Sarung tangan nitrile untuk keperluan medis; Sarung tangan pelindung untuk
tujuan bedah; Sarung tangan pelindung untuk tujuan gigi; Sarung tangan pelindung untuk tujuan hewan; Sarung tangan
pelindung untuk tujuan medis; Sarung tangan pemeriksaan untuk tujuan medis; Sarung tangan untuk keperluan medis;
Scanner CT Sinar-X; Selang infus; Selimut Untuk Terapi; Semprotan saluran kencing; Sensor optik untuk mendeteksi kadar air
dalam ruang pelembapan untuk aparatus pernapasan medis; Sensor pelindung tekanan vena; Sensor suhu untuk penggunaan
medis; Sensor untuk keperluan medis; Sensor untuk mengukur kelembapan udara pernapasan untuk digunakan dalam
aparatus pernapasan medis; Sensor untuk mengukur suhu dari udara pernapasan untuk digunakan dalam aparatus
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pernapasan medis; Set gigi tiruan; Sikat untuk membersihkan rongga tubuh; Silicone implan prostetik; Sirkit pernafasan
berfungsi untuk alat bantu pernapasan; Sistem pernapasan buatan yang disegel, ditutup untuk pasien, meliputi peralatan
pernapasan pasien, pelembab gas pernapasan dan masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Sistem
tabung pernapasan dengan permukaan dipanaskan; Sol sepatu ortopedi; Sphygmomanometer (alat pengukur tekanan darah);
Spirometer [peralatan medis]; Stethoscope; Sumbat telinga (alat pelindung telinga); Tabung pemanas yang merupakan bagian
dari aparatus medis; Tabung pengisi air untuk pelembab untuk digunakan dengan aparatus perawatan pernapasan; Tabung
pengisi air untuk ruang pelembapan untuk keperluan medis dan perawatan medis; Tabung pernapasan; Tabung pernapasan
dengan permukaan dipanaskan; Tabung sinar-X untuk keperluan medis; Tabung tambahan untuk tabung pernapasan; Tabung
udara terkompresi untuk keperluan medis; Tabung untuk bernapas, khususnya tabung yang merupakan aksesoris untuk
pernapasan dan anestesi; Tabung untuk digunakan dengan aparatus pernapasan medis; Tabung vakum yang digunakan
untuk pengujian sampel darah; Tandu Kursi; Tandu Paduan Aluminium Scoop; Tandu Paduan Aluminium untuk ambulans;
Tang jepit kastrasi (untuk mengebiri); Tang kecil catut (untuk keperluan medis); Tas perkakas untuk penggunaan para dokter
bedah dan dokter; Tempat Tidur 2 Engkol ABS; Tempat buang air kecil yang dapat dibawa-bawa (portabel); Tempat monitor
yang merupakan aksesoris untuk aparatus medis dan perabot medis; Tempat tidur angin untuk tujuan medis; Tempat tidur
beroda untuk keperluan medis; Tempat tidur hidrostatik untuk keperluan medis; Tempat tidur khusus dibuat untuk digunakan
oleh pasien luka bakar; Tempat tidur khusus dibuat untuk tujuan medis; Tempelan atau bantalan medis untuk terapi moksibusi;
Tempelan pendingin berbentuk bantalan atau jel untuk menyerap dan memancarkan panas mendadak dalam tubuh manusia;
Tempelan pendingin untuk keperluan medis; Tempolong peludahan untuk keperluan medis; Thermometer; Tilam di bawah
sprei untuk tempat tidur orang sakit; Tirai ruang bedah; Tongkat penopang tubuh; Tongkat penopang untuk keperluan medis;
Tongkat quad (berkaki empat) untuk keperluan medis; Tumpuan siku untuk keperluan medis; Tutup ujung tongkat penyangga
untuk orang- orang cacat; Ujung tongkat penopang untuk orang cacat; Wadah Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Wadah Plastik
Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Wadah khusus dibuat untuk limbah medis; Wadah khususnya diadaptasi untuk membuang
limbah medis yang terkontaminasi; Wadah untuk keperluan membasuh mata (alat medis); Wadah untuk memberi obat; Wadah
yang dibuat khusus untuk pembuangan hasil medis; aat Pijat Listrik; alas kaki ortopedi; alat Pijat Estetika, Listrik; alat bantu
Dengar; alat bantu berjalan; alat bantu dengar analog; alat bantu dengar digital; alat bantu dengar elektrik; alat bantu dengar
elektronik; alat bantu dengar medis; alat bantu dengar programmable; alat bantu jalan untuk penyandang cacat; alat bedah
dan medis dalam bentuk alat perangsang untuk rehabilitasi otot; alat couter yaitu peralatan yang digunakan untuk sunat; alat
di luar tubuh dipasang pada orang berbaring di ranjang terapi yang dapat memberikan kompresi sekuensial dengan bantuan
lilitan pasangan manset di kaki pada fase diastolik dan dekompresi pada fase sistolik yang dapat dikontrol baik tekanan,
frekuensi maupun waktunya secara otomatis dengan sinkronisasi EKG dan atau lainnya yang dapat membuat aliran balik di
pembuluh darah ke jantung; alat estetika untuk mencerahkan kulit; alat estetis untuk kecantikan; alat konterpulsasi jantung
eksternal yang diperkuat / enhanced noninfasif; alat kontrasepsi; alat medis dalam bentuk sensor untuk memantau pasien
sebelum, selama atau setelah bedah ortopedi; alat medis untuk analisis gaya berjalan; alat medis untuk digunakan dalam
donor darah dengan kantong darah; alat medis untuk pengujian darah, cairan tubuh dan jaringan; alat medis yang
menggabungkan realitas virtual atau realitas tertambah (augmented reality) untuk digunakan oleh praktisi kesehatan dalam
prosedur pembedahan, keterlibatan pasien atau rehabilitasi pasien; alat medis, yaitu, sistem robot bedah yang terdiri dari
lengan robot bedah, sensor, kamera, instrumen bedah, perangkat lunak untuk pengelolaan operasional dari sistem, monitor
video, peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi, unit tampilan visual, peralatan perekam dan tampilan optik
(optical viewing), kontrol elektronik, penyangga (stand) dari kamera navigasi, penyangga (stand) dari lengan robot serta layar
sentuh, semua dijual sebagai satu unit; alat monitor ngompol; alat pacu jantung; alat pacu jantung otak; alat pelindung diri
untuk keperluan medis; alat pembawa cairan amalgam (penambal gigi); alat pembersih untuk keperluan kedokteran gigi; alat
pemijat tekanan jari; alat pemijat untuk mata, badan dan kaki; alat pemijat yang dioperasikan dengan listrik; alat penghisap
luka; alat pengujian gula darah untuk tujuan diagnostik medis; alat pengukur tekanan darah; alat perawatan kulit yang
menggunakan lampu LED, bukan untuk penggunaan medis; alat pijat estetika untuk menghilangkan kerutan kulit; alat pijat
listrik untuk keperluan rumah tangga; alat pijat manual; alat pijat perawatan kulit; alat pijat wajah; alat suntik obat; alat terapi
dan bantu diadaptasi untuk penyandang cacat; alat terapi elektromagnetik frekuensi rendah; alat terapi elektromagnetik
frekuensi tinggi; alat terapi stimulasi kulit; alat terapi udara panas; alat terapi ultrasonik; alat terapi untuk anak autis; alat ukur
laju aliran darah; alat untuk mengambil sampel cairan tubuh; alat untuk mengukur kadar oksigen dalam tubuh untuk tujuan
medis; alat untuk terapi; alat yang digunakan untuk membersihkan dan menghilangkan plak dan karang gigi; alat-alat dan
instrumen-instrumen perawatan kecantikan listrik untuk keperluan rumah tangga; alat-alat pembersih kulit kepala listrik untuk
keperluan rumah tangga; alat-alat pembersih wajah listrik untuk keperluan rumah tangga; alat-alat penghisap listrik untuk
kotoran yang menyumbat pori untuk keperluan rumah tangga; alat/peralatan pemijat; alat/peralatan pemijat yang bisa
ditenteng/portabel; aligners ortodontik; amplifier akustik [alat bantu dengar] untuk sebagian orang tuli; amplop dan wadah
untuk pengumpulan ekskresi dari tubuh manusia; analisis untuk identifikasi bakteri untuk tujuan medis; anggota badan, mata
dan gigi palsu; anti-menyusui perangkat dalam proses penyapihan anak sapi; anti-menyusui perangkat untuk menyapih
hewan; aparat aktivitas seksual, perangkat dan artikel; aparat akupunktur; aparat bedah dan instrumen untuk digunakan gigi;
aparat bedah dan instrumen untuk penggunaan medis; aparat bedah dan instrumen untuk penggunaan medis, gigi atau
kedokteran hewan; aparat dan instalasi untuk produksi sinar-X, untuk tujuan medis; aparat dan instrumen untuk terapi
radioisotop; aparat elektroforesis untuk tujuan medis; aparat endoskopi untuk tujuan medis; aparat enema untuk tujuan medis;
aparat fisioterapi; aparat fototerapi untuk tujuan medis; aparat fumigasi untuk keperluan medis; aparat gigi; aparat infus untuk
tujuan terapeutik; aparat latihan fisik untuk tujuan medis; aparat latihan fisik untuk tujuan terapeutik; aparat latihan untuk tujuan
rehabilitatif medis; aparat lavage untuk tujuan terapeutik; aparat obstetrik untuk ternak; aparat ortopedi dan instrumen untuk
digunakan diagnostik dan terapeutik; aparat ortopedi untuk talipes; aparat pencitraan diagnostik untuk digunakan dalam
kedokteran nuklir; aparat pencitraan diagnostik untuk tujuan medis; aparat penggambaran medis; aparat polimerisasi untuk
digunakan dalam perawatan gigi; aparat polimerisasi untuk tujuan gigi; aparat radiologi untuk tujuan medis; aparat rehabilitasi
tubuh untuk tujuan medis; aparat stimulasi elektronik untuk tujuan terapi fisik; aparat telemetri untuk tujuan medis; aparat
termoterapi untuk tujuan medis; aparat tes genetik untuk tujuan medis; aparat traksi untuk tujuan medis; aparat ultrasound
untuk tujuan medis; aparat untuk operasi non-invasif; aparatur akupresur; aparatur bedah; aparatur bungkus pijat panas;
aparatur diagnostik ultrasonik untuk tujuan medis; aparatur diagnostik untuk mendeteksi protein prion normal; aparatur filter
gas yang digunakan dalam operasi laparoskopi; aparatur ginekologi; aparatur hemodialisis; aparatur hewan; aparatur
kebidanan; aparatur kontrasepsi; aparatur moksibusi; aparatur orthotic; aparatur ortopedi; aparatur ortopedi tulang belakang;
aparatur pengiriman anestesi; aparatur pijat kaki; aparatur radioterapi; aparatur transfusi darah; aparatur urologis; aparatur
vaksinasi otomatis; aparatus drainase luka; aparatus elektromedis atau elektroterapi dan instrumen untuk melangsingkan;
aparatus pemantauan denyut jantung; aparatus pemijat yang menggunakan hawa/udara panas; aparatus pemutih gigi medis;
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aparatus pernapasan untuk pernapasan buatan; aparatus untuk DNA dan RNA pengujian untuk tujuan medis; aparatus untuk
memijat dengan getaran; aparatus untuk memijat yang menggunakan motor penggetar; aparatus untuk mengambil sampel
darah; aparatus untuk mengukur aliran darah arteri di mata; aparatus untuk mengukur tekanan intrakranial; aparatus untuk
pengobatan jerawat; aparatus untuk pengobatan selulit; aparatus untuk pengobatan tuli; aparatus untuk regenerasi sel-sel
induk untuk tujuan medis; aparatus untuk stimulasi saraf transkutan listrik; aparatus untuk terapi rileksasi otot; aparatus untuk
terapi ultrasound; aparatus untuk tulang pengaturan; aparatus, perangkat dan artikel untuk merawat bayi; aplikator untuk
sediaan farmasi; artikulator gigi; aspirasi kanula untuk laparsocopy; aspirator vakum untuk keperluan medis; atomizers dijual
kosong untuk tujuan medis; atomizers untuk mengelola obat aerosol sistem pernapasan pasien; atomizers untuk tujuan medis;
bagian tulang buatan untuk ditanamkan pada tulang alami; bahan dan perlengkapan jahit; baki cetakan gigi; band akupresur
untuk menghilangkan mabuk; band akupresur untuk menghilangkan mendengkur; band akupresur untuk menghilangkan mual;
bantal air untuk keperluan medis; bantal kantong es untuk tujuan medis; bantal leher rahim untuk tujuan medis; bantal obat
tidur untuk insomnia; bantal ortopedi; bantal udara untuk tujuan medis; bantal untuk keperluan medis; bantal untuk tujuan
medis; bantalan inkontinensia tidur; bantalan lutut dan siku ortopedi; bantalan pemanas kimia diaktifkan untuk tujuan medis;
bantalan perut untuk tujuan medis; bantalan untuk gips ortopedi; bantalan untuk mencegah luka tekanan pada tubuh pasien;
bantalan, bantal dan selimut yang dipanaskan secara elektrik, untuk tujuan medis; bantu berjalan untuk tujuan medis; bantu
rangsangan seksual dewasa; bantu seksual dewasa; batang intramedulla; bedah dan peralatan medis dan instrumen; bedah
implan terdiri dari bahan buatan untuk digunakan dalam regenerasi jaringan dipandu; bedah implan terdiri dari bahan buatan
untuk menggantikan jaringan manusia; bedah implan terdiri dari bahan buatan untuk regenerasi jaringan gusi; benang untuk
tujuan medis; benang, bedah; bergetar bantal kursi pijat; berpakaian forceps; berpakaian forsep untuk tujuan bedah; biometers
lensa intraokular; bit untuk bor gigi; bit untuk latihan bedah; bola anal [mainan seks]; bola pijat; bor gigi; botol bayi; botol infus;
botol penetes untuk tujuan medis; botol penyimpanan ASI; botol susu; bronchoscopes; bros gigi; busur karbon lampu untuk
tujuan medis; cakram pemotongan untuk aplikasi gigi; cakram pemotongan untuk tujuan gigi; cangkir hisap luka; cangkir untuk
obat administrasi; cangkok pembuluh darah buatan; catgut bedah; cauteries listrik untuk keperluan bedah; cekungan untuk
tujuan medis; celana ketat kompresi untuk tujuan medis; celana kompresi; cermin bedah; cermin genggam untuk digunakan
dalam pemeriksaan gigi; cermin gigi; cermin untuk dokter gigi; cincin anti-rematik; cincin bergetar; cincin bio magnetic untuk
tujuan medis; cincin bio magnetic untuk tujuan terapeutik; cincin bio magnetic untuk tujuan terapeutik atau medis; cincin penis
[mainan seks]; cocok exoskeleton robot untuk keperluan rehabilitasi fisik; cocok exoskeleton robot untuk tujuan terapeutik;
cocok exoskeleton robot untuk tujuan terapi fisik; colokan anal [mainan seks]; colposcopes; computed tomography [CT]
aparatur; computed tomography [CT] scanner; corong terapi untuk pencegahan mendengkur; cover untuk botol susu; craniomaksilofasial implan yang terbuat dari bahan buatan; cryo; cryo untuk pengobatan dan pengangkatan tumor; cut-off roda untuk
tujuan gigi; cystoscopes; defibrillator eksternal; dental dam; depressors lidah; depressors lidah untuk tujuan medis;
dermabraders; diafragma kontrasepsi; dilator dubur; dilator ginekologi; dilator hidung; dilator hidung internal yang; dilator
rahim; dilator serviks; dilator uretra; dilator urologi bedah; dilator vagina; dildo; dipan jari untuk pemeriksaan; dipan jari untuk
tujuan diagnostik; dipan jari untuk tujuan medis; dot untuk bayi; dot untuk botol bayi; droppers mata untuk tujuan medis;
droppers untuk obat administrasi; dukungan kembali untuk tujuan medis; dukungan medis kaus kaki; dukungan medis stoking;
ekspander palatal; ekstraktor batu untuk keperluan medis; electrocardiographs; electroencephalographs; electrolarynx;
electrolarynxes; elektroda defibrilasi jantung; elektroda jantung; elektroda untuk defibrillator eksternal; elektroda untuk
penggunaan medis; elektrokardiograft untuk tujuan hewan; empeng gigi; endoprostheses; endoskopi medis fleksibel;
endoskopi medis kaku; endoskopi untuk tujuan medis; es tas untuk tujuan medis; esophagoscopes; excavator gigi; filter bau
untuk alat ostomy; filter darah; filter untuk masker pernapasan untuk penggunaan medis; filter untuk sinar ultraviolet, untuk
tujuan medis; fingerstalls untuk tujuan diagnostik; fingerstalls untuk tujuan medis; frame berjalan bagi penyandang cacat; gaun
bedah; gaun medis; gaun pemeriksaan pasien pakai; gelang anti-mual; gelang anti-rematik; gelang magnet untuk tujuan
medis; gelang untuk digigit bayi yang sedang pertumbuhan gigi; gelang untuk tujuan medis; gelas bekam; generator frekuensi
tinggi untuk tujuan medis; generator medan magnet untuk tujuan medis; genggam rol pijat; gigi cincin menggabungkan mainan
kerincingan bayi; gigi palsu; glukometer; grinding disc untuk aplikasi gigi; grinding disc untuk tujuan gigi; guidewires hidrofilik
untuk melacak kateter; gunting untuk operasi; gunting untuk tujuan medis; gurneys rumah sakit; handpieces gigi; hati buatan;
hemostat; high density lipoprotein pengujian kolesterol aparat untuk tujuan diagnostik medis; hysteroscopes; ice pack untuk
kompress; ikat pinggang, listrik, untuk keperluan medis; implan [prostesis] untuk digunakan dalam bedah mulut; implan
[prostesis] untuk digunakan dalam operasi rahang; implan [prostesis] untuk digunakan dalam operasi tulang rahang; implan
[prostesis] untuk digunakan dalam operasi wajah; implan [prostesis] untuk digunakan dalam tendon; implan [prostesis] untuk
digunakan dalam tubuh; implan [prostesis] untuk digunakan dalam tulang mencangkok; implan [prostesis] untuk ligamen;
implan [prostesis] untuk operasi tulang; implan bedah yang terbuat dari bahan buatan; implan buatan; implan cotyloid terbuat
dari bahan buatan; implan gigi panduan bedah; implan gigi yang terbuat dari bahan buatan; implan intraokular untuk
mengubah warna mata yang terbuat dari bahan buatan; implan intravaskular yang terbuat dari bahan buatan; implan koklea
yang terbuat dari bahan buatan; implan laring buatan; implan mata yang terbuat dari bahan buatan; implan medis yang terbuat
dari bahan buatan; implan ortopedi; implan ortopedi buatan; implan ortopedi yang terbuat dari bahan buatan; implan otological;
implan payudara; implan payudara buatan; implan pinggul; implan pinggul buatan; implan pintar dengan built-in pasien
pemantauan sensor; implan prostetik; implan sendi ortopedi; implan tulang belakang yang terbuat dari bahan buatan; implan
tulang terbuat dari bahan buatan; implan tulang terbuat dari keramik; implant-implant (yang ditanamkan) untuk perkakasperkakas ilmu kedokteran; infus set; inhalators oksigen untuk tujuan terapeutik; inhaler dijual kosong untuk keperluan medis;
inhaler dijual kosong untuk tujuan terapeutik; inhaler oksigen untuk keperluan medis; inhaler untuk mengelola obat aerosol
sistem pernapasan pasien; injector insulin; injector insulin dijual kosong; injector jet untuk tujuan medis; injector obat; injector
suntik; inkontinensia kasur pelindung; inkubator untuk bayi; inkubator untuk tujuan medis; instrumen akupunktur; instrumen
akupunktur non-listrik; instrumen bedah untuk digunakan dalam bedah ortopedi; instrumen bedah untuk digunakan dalam
bedah ortopedi dan tulang belakang; instrumen bedah untuk digunakan dalam operasi tulang belakang; instrumen chiropractic;
instrumen dan peralatan ginekologi; instrumen dan peralatan kebugaran (wellness) umum, yaitu, perangkat pemantauan
kesehatan untuk memperkirakan konsumsi oksigen maksimal.; instrumen dan peralatan kebugaran (wellness) umum, yaitu,
perangkat pemantauan kesehatan untuk menyimpan, menyampaikan, melacak, mengukur dan menampilkan data biometrik,
gerakan tubuh, tidur, detak jantung, dan kalori terbakar; instrumen dan peralatan untuk perawatan bedah dan medis ostomi
dan inkontinensia; instrumen dan peralatan untuk perawatan medis dan bedah luka; instrumen dan peralatan untuk perawatan
medis dan bedah sistem saluran kemih dan untuk rekonstruksi dasar panggul; instrumen dan peralatan urologi; instrumen gigi;
instrumen ginekologi; instrumen ginekologi untuk memeriksa organ reproduksi perempuan; instrumen hewan; instrumen injeksi
tanpa jarum; instrumen kosmetik elektronik; instrumen litotomi; instrumen medis; instrumen ortodontik; instrumen
otolaryngology; instrumen pembedahan untuk digunakan dalam pembedahan ortopedi yang melibatkan
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sendi; instrumen pemotong bedah; instrumen untuk digunakan dalam kedokteran gigi palsu; instrumen untuk digunakan dalam
operasi gastrointestinal; instrumen untuk pijat; instrumen urologis; intrauterine device untuk kontrasepsi; irigasi oral untuk
digunakan dalam kedokteran gigi; irigasi untuk keperluan medis; irigator dan bagian-bagiannya berupa tabung drainase,
pompa, selongsong, kantong dan regulator untuk keperluan medis.; jahitan; jahitan bedah; jala bedah terutama terdiri dari
bahan buatan; jaringan palsu untuk digunakan parietal; jaringan palsu untuk digunakan vaskular; jaringan palsu untuk
digunakan visceral; jarum akupunktur; jarum bedah; jarum biopsi; jarum injeksi untuk tujuan medis; jarum kunci luer untuk
penggunaan medis; jarum suntik; jarum suntik bola dubur; jarum suntik gigi; jarum suntik insulin; jarum suntik jarum multishot;
jarum suntik sekali pakai; jarum suntik sekali pakai untuk tujuan medis; jarum suntik spinal; jarum suntik untuk injeksi; jarum
suntik untuk tujuan medis; jarum suntik vagina; jarum untuk tujuan medis; jas scrub bedah; jembatan gigi; jembatan yang
ditahan dengan implan untuk keperluan gigi; jempol sampul plastik untuk mencegah mengisap ibu jari; jig pengeboran untuk
aplikasi bedah; jig pengeboran untuk aplikasi gigi; kabel cerclage; kaki bionik dpt dipakai untuk tujuan ortopedi; kaku tegap
kaset [perban mendukung]; kamera endoskopi untuk tujuan medis; kamera intraoral gigi; kamera retina untuk tujuan medis;
kantong drainase luka; kantong feses; kantong kolostomi; kantong ostomy; kantong penyimpanan asi; kantong urin; kanula
irigasi untuk laparoskopi; kapiler drainase tabung; karet gelang ortodontik; kasur angin untuk bayi, untuk tujuan medis; kasur
dukungan untuk tujuan medis; kasur melahirkan; kasur untuk tujuan medis; kasus cocok untuk peralatan medis; kasus untuk
instrumen medis dan bedah; kateter; kateter balon; kateter balon untuk digunakan dalam angioplasty; kateter bedah; kateter
intrakardial; kateter intravena; kateter kondom; kateter medis; kateter uretra; kateter vena sentral; katup jantung buatan; katup
subkutan terdiri dari bahan buatan untuk implantasi; kaus kaki kompresi; kaus kaki kompresi untuk tujuan medis atau terapi;
kaus kaki medis; kaus kaki ortopedi; kaus kaki untuk penderita diabetes; kaus kompresi; kawat gigi; kawat gigi lutut untuk
tujuan medis; kawat gigi ortopedi; kawat gigi pergelangan kaki untuk tujuan medis; kawat gigi siku untuk tujuan medis; kawat
gigi untuk anggota badan dan sendi untuk penggunaan medis; kawat melengkung untuk gigi; kemiringan luer untuk
penggunaan medis; kerah Elizabethan untuk tujuan hewan; kerah leher rahim; keratoscopes; kerekan cacat; kerekan untuk
mengangkat pasien; kerekan untuk pasien; kimiawi diaktifkan kompres dingin untuk tujuan medis; kimiawi diaktifkan kompres
panas untuk tujuan medis; kimiawi diaktifkan paket gel dingin untuk tujuan medis; kimiawi diaktifkan paket gel panas untuk
tujuan medis; klem panggul; klem panggul darurat; klip hidung terapi untuk pencegahan mendengkur; koleksi tas darah untuk
keperluan hewan; koleksi tas darah untuk keperluan hewan, kosong; koleksi tas darah untuk tujuan medis; koleksi tas darah
untuk tujuan medis, kosong; kolektor feses; kompresi kaus kaki; kompresi stoking; kompresi thromboprophylaxis stoking;
kompresi tubuh ekstremitas lengan untuk digunakan dalam sepak bola dan olahraga lainnya; kompresor bedah; kompress
payudara; kondom; kondom rasa; kondom spermisida; kondom urin; kondom urin, sarung uri, kateter kondom, sabuk ostomy;
konsentrator oksigen untuk keperluan medis; kontainer terutama disesuaikan untuk pembuangan jarum suntik; korset perut;
korset untuk tujuan medis; kosmetik mikro-tusuk jarum perangkat untuk merangsang kolagen di kulit; kosmetik perangkat
mikro-tusuk jarum untuk meningkatkan warna kulit, tekstur dan hidrasi; kuarsa lampu untuk tujuan medis; kulit buatan untuk
tujuan bedah; kuret; kuret tajam; kuret tumpul untuk tujuan bedah; kursi dokter gigi; kursi pemeriksaan gigi; kursi perawatan
pasien medis; kursi prosedur medis; lampu bedah; lampu inframerah untuk tujuan medis; lampu menyembuhkan gigi; lampu
menyembuhkan gigi LED; lampu menyembuhkan halogen gigi; lampu untuk tujuan medis; laparoscopes; laryngoscopes; laser
untuk keperluan gigi; laser untuk keperluan hewan; laser untuk keperluan medis; laser untuk perawatan kosmetik wajah dan
kulit; laser untuk perawatan kosmetik wajah, kulit, folikel rambut; laser untuk perawatan kulit; laser untuk terapi kecantikan;
laser untuk tujuan bedah; laser untuk tujuan kosmetik; laser untuk tujuan tetes mata; latihan bedah; layar radiologi untuk tujuan
medis; legging kompresi; lembaran inkontinensia; lengan bionik dpt dipakai untuk tujuan prosthetics; lengan kompresi tubuh
ekstremitas; lengan kompresi tubuh ekstremitas untuk digunakan atletik; lengan kompresi untuk anak sapi; lengan kompresi
untuk kaki; lengan kompresi untuk lengan; lengan kompresi untuk lutut; lengan kompresi untuk pergelangan tangan; lengan
kompresi untuk siku; lengan robot untuk kolektomi dan operasi dubur; lengan robot untuk operasi dada dan kardiovaskular;
lengan robot untuk operasi ginekologi; lengan robot untuk operasi ginjal; lengan robot untuk operasi jantung; lengan robot
untuk operasi laparoskopi; lengan robot untuk operasi prostat; lengan robot untuk operasi sternotomy; lengan robot untuk
operasi thoracoscopic; lengan robot untuk operasi transoral; lengan robot untuk operasi urologi; lengan robot untuk tujuan
bedah; lensa buatan untuk implantasi di mata; lensa intraokular; lift periosteal; ligamen buatan; ligamen palsu; lulus kaus kaki
kompresi; magnetic resonance imaging [MRI] peralatan untuk keperluan medis; magnetic resonance imaging [MRI] scanner;
magnetic resonance tomography [MRT] aparatur; mahkota gigi; mahkota gigi yang terbuat dari paduan keramik; makan
cangkir untuk tujuan medis; makan katup botol; makanan enteral pompa; manset kompresi; masker Cleanroom wajah; masker
bedah; masker laryngeal; masker oksigen untuk keperluan medis; masker pelindung hidung untuk penggunaan medis; masker
pelindung mulut untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah untuk
perlindungan terhadap infeksi virus; masker pernapasan anak untuk tujuan medis; masker pernapasan pelindung untuk
aplikasi bedah; masker pernapasan pelindung untuk penggunaan bedah; masker pernapasan pelindung untuk pernapasan
buatan; masker pernapasan pelindung untuk tujuan bedah; masker pernapasan pelindung untuk tujuan medis; masker
pernapasan untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk isolasi debu untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk isolasi jamur;
masker sanitasi untuk isolasi kuman; masker sanitasi untuk melindungi terhadap infeksi virus; masker sanitasi untuk tujuan
isolasi virus; masker sanitasi untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk tujuan serbuk sari isolasi; masker untuk digunakan
oleh tenaga medis; masker wajah dipanaskan elektrik untuk tujuan terapeutik; masker wajah pelindung untuk penggunaan
gigi; masker wajah untuk penggunaan bedah; masker wajah untuk penggunaan bedah untuk perlindungan antibakterial;
masker wajah untuk tujuan sanitasi; masturbator [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; mata buatan; medis
mikro-tusuk jarum perangkat untuk jerawat mengobati, bekas luka dan stretch mark; meja resep untuk penggunaan rumah
sakit; meja resusitasi (Tempat Periksa Khusus untuk Meletakkan Bayi); membran timpani buatan; mendalam bola pijat
jaringan; mendengar penutup telinga perlindungan; mendengar penutup telinga perlindungan yang digunakan dalam industri
konstruksi; mendukung lengkungan untuk sepatu; mendukung lengkungan untuk sepatu bot dan sepatu; mendukung lutut
untuk tujuan medis; mendukung ortopedi; mendukung pergelangan kaki untuk tujuan medis; mendukung tennis elbow;
mengebiri alat untuk tujuan hewan; mengisi instrumen untuk tujuan gigi; menjatuhkan pipet untuk tujuan medis; menyisipkan
dukungan lengkungan untuk sepatu; menyisipkan orthotic untuk alas kaki; mesin dialisis; mesin latihan untuk tujuan
rehabilitatif medis; mesin reflexologi untuk keperluan medis; mesin untuk menjepit, memijat dan menekan untuk keperluan
medis; microsensor probe untuk tujuan medis untuk mengukur data tubuh manusia; minum cangkir untuk digunakan oleh
pasien dengan gangguan menelan; mitela ( Kain Penyangga Siku); mitt pijat; monitor denyut jantung; monitor denyut nadi;
monitor jantung janin; monitor jantung untuk dikenakan selama latihan; monitor oksigen untuk keperluan medis; monitor
respirasi; monitor suhu elektronik untuk tujuan medis; monitor suhu untuk tujuan medis; monitor tekanan darah; nebulizers
untuk mengelola obat aerosol sistem pernapasan pasien; nebulizers untuk terapi pernafasan; nebulizers untuk tujuan medis;
nuklir magnetic resonance imaging [NMRI] aparatur; orthoses; ortopedi implan sendi terbuat dari bahan buatan;
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ortopedi sol bantal gel untuk sepatu; otoscopes; oximeters pulsa; pahat bedah; pakaian dimakan; pakaian kompresi pascaoperasi; pakaian pelindung untuk keperluan medis; palu perkusi untuk tujuan diagnostik; palu refleks; panas lampu untuk
tujuan medis; panggul sabuk koreksi untuk pengobatan sakit pinggang; pantat colokan [sex toys]; papillotomes; payudara
buatan; peak flow meter; pejalan kaki untuk penyandang cacat, pasien dan orang tua; pelindung gigi untuk tujuan gigi;
pelindung pendengaran; pelindung puting; pelindung wajah transparan untuk digunakan oleh tenaga medis; pelurus gigi;
pelvimeters; pemanasan bantal, listrik, untuk keperluan medis; pembela telinga; pembesar penis [perangkat rangsangan
seksual untuk orang dewasa]; pemegang cangkir spesimen; pemeriksaan medis lampu; pemijat kaki; pemijat karet untuk bayi;
pemijat kulit kepala; pemijat kulit kepala, dioperasikan dengan baterai; pemijat listrik untuk mengurangi berat badan; pemijat
tubuh; pemisah kaki untuk tujuan ortopedi; pemotong bedah; penahan gigi; penampung asi; penarik / penyedot puting susu
untuk penggunaan pribadi; pencakar tulang; pendengaran perangkat perlindungan; pendinginan bantalan untuk tujuan
pertolongan pertama; pengganti tulang untuk tujuan bedah; penghancur pil; penghangat bayi untuk penggunaan medis;
penguji mata; pengujian kolesterol aparat untuk tujuan diagnostik medis; pengukur denyut nadi; pengumban uretra; penis
buatan [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; penjaga jari untuk tujuan medis; penjaga siku untuk tujuan
medis; penjelajah gigi; penjepit untuk botol bayi; penutup sepatu bedah; penutup telinga perlindungan pendengaran digunakan
dalam olahraga menembak; penyangga implan untuk keperluan gigi; penyemprot aerosol untuk tujuan medis; penyerap asi;
penyumbat dubur untuk penggunaan medis; peralatan akupunktur; peralatan analisis medis untuk tujuan medis; peralatan
bedah; peralatan dan instrumen bedah untuk digunakan dokter hewan; peralatan dan instrumen laparoskopi untuk
pemeriksaan medis; peralatan dan instrumen medis dan kedokteran hewan; peralatan dan instrumen medis dan pembedahan
untuk digunakan dalam bedah ortopedi; peralatan dan instrumen medis untuk digunakan dalam operasi; peralatan dan
instrumen medis untuk memantau tanda-tanda vital; peralatan dan instrumen medis untuk perbaikan kulit yang menggunakan
lampu LED; peralatan dan instrumen untuk keperluan bedah, medis, gigi, dan kedokteran hewan; peralatan dan perangkat
kesehatan umum untuk mengukur, menampilkan, mencari, memantau, menyimpan dan mengirimkan data biometrik, detak
jantung, pergerakan badan serta pembakaran kalori; peralatan diagosa untuk keperluan medis; peralatan kedokteran gigi;
peralatan medis; peralatan medis berupa alat dan sistem perangkat lunak dalam satu unit yang digunakan untuk menentukan
lokasi pembedahan dalam tubuh pasien; peralatan medis dan instrumen untuk bedah kosmetik; peralatan medis dan
instrumen untuk bedah rekonstruksi; peralatan medis dan instrumen untuk bedah saraf; peralatan medis dan instrumen untuk
operasi angioplasti; peralatan medis dan instrumen untuk operasi darurat; peralatan medis dan instrumen untuk operasi
eksplorasi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi elektif; peralatan medis dan instrumen untuk operasi endoskopi;
peralatan medis dan instrumen untuk operasi endovascular; peralatan medis dan instrumen untuk operasi jantung; peralatan
medis dan instrumen untuk operasi laparoskopi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi ortopedi; peralatan medis dan
instrumen untuk operasi robot-dibantu; peralatan medis dan instrumen untuk operasi transplantasi; peralatan medis untuk
aktivitas jantung merekam; peralatan medis untuk deteksi, diagnosis, dan penyaringan penyakit; peralatan medis untuk
digunakan dalam laparoskopi; peralatan medis untuk jaringan pemotongan; peralatan medis untuk karet memijat; peralatan
medis untuk luka penutupan; peralatan medis untuk melakukan tes immunoassay kromatografi; peralatan medis untuk
memfasilitasi inhalasi sediaan farmasi; peralatan medis untuk memperkenalkan sediaan farmasi ke dalam tubuh manusia;
peralatan medis untuk mencuci vagina; peralatan medis untuk mendiagnosa diduga serangan jantung; peralatan medis untuk
menempatkan dan mengamankan kateter; peralatan medis untuk menguji darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis
lainnya, dan jaringan; peralatan medis untuk pengobatan sleep apnea; peralatan medis untuk pengujian keberadaan antigen
dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; peralatan medis untuk perbaikan disc tulang
belakang; peralatan medis untuk perbaikan disc tulang belakang dalam sifat implan tulang belakang disc yang terbuat dari zatzat buatan; peralatan medis untuk radioterapi dosimetri; peralatan medis untuk terapi moksibusi; peralatan medis untuk
termoterapi interstitial jaringan biologis; peralatan medis untuk trakeostomi perkutan; peralatan medis, yaitu sistem visualisasi
dan menargetkan pembedahan untuk digunakan selama bedah ortopedi yang terdiri dari bantalan ECG, penanda posisi,
aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh, ponsel (mobile phone) dan tempat ponsel (mobile phone case), semuanya dijual
sebagai satu unit dan digunakan untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data pasien selama bedah ortopedi; peralatan
olahraga secara manual dioperasikan untuk tujuan terapi fisik; peralatan olahraga untuk tujuan rehabilitatif medis; peralatan
olahraga untuk tujuan terapi fisik; peralatan ortopedi; peralatan pembedahan, yaitu sistem navigasi pembedahan yang terdiri
dari pelacak, sensor atau penanda untuk menyediakan informasi tentang anatomi pasien; peralatan pengujian; peralatan
polimerisasi untuk keperluan gigi; peralatan robot untuk digunakan oleh praktisi kesehatan dalam prosedur pembedahan;
peralatan sunat; peralatan telemetri medis nirkabel; peralatan terapi galvanik; peralatan untuk diagnosis klinis; peralatan untuk
mengukur tekanan darah arteri; peralatan untuk pengambilan darah; peralatan untuk rongga mencuci tubuh; peralatanperalatan facial listrik untuk keperluan rumah tangga; peralatan-peralatan facial menggunakan gelombang ultrasonik untuk
keperluan rumah tangga; peralatan-peralatan wajah bertenaga baterai untuk keperluan rumah tangga; perangkat alat bantu
seks; perangkat anastomosis; perangkat bantuan tidur mendorong tidur dengan memancarkan aroma; perangkat bantuan tidur
mendorong tidur dengan memancarkan suara; perangkat bantuan tidur, yaitu alat untuk menginduksi tidur dengan
memancarkan suara, aroma atau cahaya; perangkat emboli untuk pengobatan anomali vaskular; perangkat fiksasi ortopedi;
perangkat infus untuk keperluan medis; perangkat kosmetik untuk perawatan mengencangkan wajah dengan microcurrents;
perangkat kosmetik untuk terapi cahaya foton; perangkat medis; perangkat medis sekali pakai untuk mengobati sembelit;
perangkat medis untuk mengukur berat badan dan memperkirakan persentase lemak tubuh; perangkat mikro-tusuk jarum
kosmetik; perangkat mikro-tusuk jarum medis; perangkat perlindungan emboli; perangkat perlindungan terhadap sinar-X,
untuk tujuan medis; perangkat rangsangan seksual; perangkat untuk menyuntikkan obat-obatan; perangkat vakum ereksi
[dewasa bantu rangsangan seksual]; perangkat yang terbuat dari karet alam untuk tujuan kontrasepsi; perangkat yang terbuat
dari karet sintetis untuk tujuan kontrasepsi; perban dukungan ortopedi; perban elastis; perban kompresi; perban lutut, ortopedi;
perban ortopedi; perban pendukung; perban plester untuk tujuan ortopedi; perban untuk sendi; perban, elastis; perekam
denyut jantung; perforator bedah; perisai payudara; perisai perlindungan wajah untuk tujuan medis; perkakas medis dan
pembedahan yang digenggam untuk digunakan dalam kombinasi dengan sistem navigasi pembedahan, khususnya instrumen
dan pekakas pembedahan yang dapat dilacak; picks gigi untuk digunakan dalam perawatan gigi; picks gigi, selain untuk
penggunaan pribadi; picks telinga; pijat aparat bahu; pijat aparat estetika; pijat aparat estetika untuk digunakan di salon
kecantikan; pijat aparat estetika, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pijat aparat genggam; pijat aparat kembali; pijat aparat
leher; pijat aparat listrik untuk keperluan rumah tangga; pijat aparat listrik untuk penggunaan pribadi; pijat aparat non-listrik;
pijat aparat untuk penggunaan pribadi; pijat aparat untuk tujuan medis; pijat kursi dengan built-in pijat aparat; pijat shiatsu
bantal; pijat tongkat; pil distributor dan organizer kotak untuk tujuan medis; pipet elektronik untuk tujuan medis; pisau bedah;
pisau bedah listrik untuk keperluan bedah; pisau untuk tujuan bedah; pisau untuk tujuan medis; pispot untuk pasien yang
terbaring sakit; pita pengikat untuk kawat gigi; plester gips untuk tujuan ortopedi; plester kinesiologi; pointer laser untuk
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keperluan medis; pompa ekstraksi racun; pompa payudara; pompa payudara listrik; pompa payudara tangan dioperasikan;
pompa penis [sex toys]; pompa untuk alat kesehatan jantung guna memompa darah yang diperkuat / enhanced; pompa untuk
tujuan medis; port akses vaskular untuk tujuan medis; portabel perangkat kemih plastik yang memungkinkan perempuan untuk
berdiri saat buang air kecil; probe jantung; probe lurus; probe microsensor untuk tujuan medis; probe periodontal; probe untuk
penggunaan medis; prostesis; prostesis pinggul; prostesis pinggul ortopedi; prostesis tulang; protesa gigi; protesa gigi dalam
bentuk inlays; protesa gigi dalam bentuk onlay; pupillometers untuk jarak pengukuran pupil [PD]; pupillometers untuk
mengukur pupil reaktivitas untuk stimulus; puting susu / pentil untuk botol bayi; racun ekstraksi jarum suntik; rahang buatan;
raspatories bedah; ray ultraviolet lampu untuk tujuan medis; restraints keselamatan pasien; resuscitators; resusitasi
cardiopulmonary [CPR] masker; retinoscopes; retraktor bedah; retraktor bibir; retraktor gigi; retraktor mastoid; retraktor tulang;
robot medis atau kedokteran hewan; robot operasi laparoskopi, dan mesin serta instrumennya; robot radioterapi, dan mesin
serta instrumennya; robot rehabilitasi, dan mesin serta instrumennya; robot terapi galvanik atau hipertermik, dan mesin serta
instrumennya; robot untuk mengoperasikan kateter, dan mesin serta instrumennya; robot untuk pemeriksaan rontgen dan
mesin serta instrumennya; roda abrasif untuk tujuan gigi; rol busa pijat; rol pijat; rompi kompresi; ruang oksigen hiperbarik
untuk tujuan medis; sabuk bersalin; sabuk dukungan bersalin untuk tujuan medis; sabuk galvanis untuk tujuan medis; sabuk
hernia perut; sabuk koreksi panggul; sabuk ortopedi; sabuk ostomy; sabuk perut; sabuk pijat shiatsu; sabuk pusar; sabuk
suspender diadaptasi untuk stoking kompresi; sabuk untuk terapi; sabuk untuk tujuan medis; sandal kulit ortopedi; sandal
ortopedi; sarung tangan bedah; sarung tangan bulu kuda untuk pijat; sarung tangan gigi bayi; sarung tangan karet untuk
keperluan gigi; sarung tangan karet untuk keperluan hewan; sarung tangan karet untuk tujuan bedah; sarung tangan karet
untuk tujuan medis; sarung tangan kompresi; sarung tangan pelindung untuk digunakan oleh orang yang bekerja di
kedokteran gigi; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan gigi; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan hewan; sarung
tangan sekali pakai untuk tujuan bedah; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan medis; sarung tangan untuk keperluan gigi;
sarung tangan untuk keperluan hewan; sarung tangan untuk pemeriksaan medis; sarung tangan untuk pijat; sarung tangan
untuk tujuan medis; sarung untuk tujuan medis; sarung urin; sekrup tulang; selimut, listrik, untuk keperluan medis; selubung
akses uretra; semprot kaleng [aerosol dispenser] untuk tujuan medis; sendi buatan; sendi pinggul buatan; sendi pinggul implan
dan bagian-bagiannya terbuat dari bahan buatan; sendok garpu bedah; sendok untuk obat administrasi; sensor [aparat
pengukuran], untuk tujuan medis; sepatu ortopedi; sepatu pelatihan ortopedi; sepatu untuk tujuan medis; seprai penyerap
menjadi lembaran inkontinensia; shiatsu kursi pijat; sisipan ortopedi untuk alas kaki; sisir kutu; sistem alat medis yang terdiri
dari sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang berisi alur kerja pembedahan digital untuk bedah ortopedi;
sistem alat medis, yaitu sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk digunakan dalam bedah ortopedi untuk
mendokumentasikan informasi pasien atau peristiwa yang berkaitan dengan bedah ortopedi dan untuk menyediakan solusi
pelatihan untuk bedah ortopedi; sistem pencitraan urologi; sistem visualisasi medis untuk digunakan dalam bedah ortopedi
yang terdiri dari perangkat keras komputer, monitor, periferal peralatan pengelolaan gambar dan pemrosesan video serta
perangkat lunak pengoperasian; skiascopes; skrup untuk tulang gigi; sling untuk tujuan medis; sol dalam ortopedi
menggabungkan mendukung lengkungan; sol orthotic; sol ortopedi; sol ortopedi magnetik untuk sepatu; sol terapi magnet; sol
untuk sepatu ortopedi; spatula untuk tujuan gigi; spatula untuk tujuan medis; specula; specula pakai; specula vagina;
speculums okular; spesimen medis cangkir; sphincterotomes; splints jari; splints ortopedi; splints ortopedi atau bedah; splints
untuk tujuan medis; spons bedah; stapler bedah; stapler kulit bedah; staples bedah; stent; stent dilapisi biokompatibel;
stetoskop; stimulator karet untuk keperluan gigi; stimulator klitoris [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa];
stimulator otot elektronik untuk tujuan medis; stimulator prostat [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa];
stimulator saraf elektronik untuk tujuan medis; stimulator untuk otot syaraf; stoking [kaus kaki medis]; stoking elastis untuk
tujuan medis; stoking kompresi; sudut profilaksis pakai; sumbat telinga; sumbat telinga untuk perlindungan terhadap
kebisingan; sumbat telinga untuk tidur; sumbat telinga untuk tujuan medis; sumber cahaya chemiluminescent untuk digunakan
dalam endoskopi; tabel pemeriksaan pasien; tabel pemeriksaan untuk keperluan rumah sakit; tabel perawatan pasien; tabel
prosedur medis; tabung bukal; tabung dan peralatan medis untuk pemberian makanan [alat medis]; tabung endobronkial;
tabung endotrakeal; tabung infus; tabung kapiler darah; tabung kapiler untuk memberikan reagen; tabung kapiler untuk
sampel; tabung radium untuk tujuan medis; tabung trakeostomi; tabung tympanostomy; tabung untuk bernapas yang
digunakan dalam pengiriman udara dan gas ke dan dari pasien; tabung untuk digunakan dengan kanula; tabung untuk
digunakan dengan kateter; tabung untuk makanan enteral; tali sendi ortopedi; tali tandu; tandu pasien; tang bedah; tang gigi;
tang kandungan; tang litotomi; tang paru-paru; tang tulang; tang untuk tujuan medis; tangan bionik dpt dipakai untuk tujuan
prosthetics; tas air untuk keperluan medis; tas kolostomi; tas medis yang dirancang untuk menahan peralatan medis; tekstil
anti-mikroba untuk penggunaan medis; telinga busi untuk mengurangi kebisingan; telinga plugs kustom untuk tuna rungu;
tendon buatan; termometer digital untuk tujuan medis; termometer inframerah untuk tujuan medis; termometer klinis;
termometer untuk anak-anak; termometer untuk tujuan medis; thoracoscopes; tiang infus untuk keperluan medis; tidur vibrator;
tirai pembedahan mata; tongkat berjalan untuk tujuan medis; tonometers; topi bedah; transfusi set; trigliserida aparat
pengujian untuk tujuan diagnostik medis; tubeskin tubular perban; tubing medis; tubing medis untuk digunakan dalam prosedur
vaskular; tubing medis untuk irigasi; tubing medis untuk obat administrasi; tubing medis untuk transfusi; tulang buatan untuk
implantasi; tulang rawan buatan; tulang rawan buatan yang terbuat dari bahan sintetis; underpads; underpads pakai; urinal
[untuk tujuan medis]; usungan ambulans; usungan medis; usungan, roda; vagina buatan [perangkat rangsangan seksual untuk
orang dewasa]; vaporizers untuk pengobatan kondisi pernafasan atas; vaporizers untuk tujuan medis; ventilator medis;
vibrator [dewasa bantu rangsangan seksual]; vibrator [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; vibrator pijat
listrik; vibrator udara panas untuk tujuan medis; wadah secara khusus disesuaikan untuk pembuangan instrumen medis, jarum
suntik, dan limbah medis terkontaminasi lainnya; waterbeds untuk tujuan medis===
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: Merek Kata dan Lukisan
: Hiajburban + LOGO
: Merupakan Suatu Penamaan
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Uraian Warna
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510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 25
: ===Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies,
kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; atasan berkerudung; gaun; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk
wanita; jaket berkerudung; kaftan; kerudung [pakaian]; pakaian; pakaian mode/fesyen; pakaian santai; pakaian, alas kaki,
tutup kepala; pullover berkerudung===
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: Putih dan Abu-abu.
: 9
: ===Alarm Gas Medis Digital; Alarm Gas Medis Digital Touchscreen; Alarm Gas Medis Konvensional; Alat identifikasi dan
otentikasi biometrik; Alat pelindung diri dari ancaman bahan biologis; Alat pengukur kelembaban; Aparatus yang dioperasikan
secara elektrik untuk menghasilkan uap insektisida; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk merencanakan perjalanan,
menerima informasi perjalanan, cuaca, medis, keselamatan, kesehatan, dan keamanan, menerima peringatan keamanan, dan
alat konverter mata uang; Laser bukan untuk penggunaan medis, mikroskop; Peralatan dan instrumen ilmiah dan penelitian
termasuk sekuens asam nukleat, susunan, pemindai, perangkat dan analisis pencitraan elektronik, pengujian peralatan
pengumpulan sampel, instrumen kontrol kualitas sampel, sekuensing reagen cartridge dan nampan, peralatan persiapan
sampel pengujian, dan peralatan laboratorium untuk penggunaan laboratorium termasuk dalam bidang berbagai macam asam
(acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan,
diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, diagnostic, penelitian klinikal, hasil-hasil pharmasi,
penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu pengetahuan kedokteran
hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, metagenomik, pengujian
genetika dan genetika; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel, pemutar media portabel, komputer genggam,
komputer tablet, dan komputer, yaitu, perangkat lunak untuk menerima dan menyimpan DNA dan catatan genetik, dan untuk
memberi wewenang kepada personel medis dan peneliti untuk menggunakan catatan; Perangkat lunak untuk digunakan
dalam menghitung, mentransfer dan menyimpan data yang berkaitan dengan diagnosis medis dan evaluasi atas pencitraan
medis; Timbangan kamar mandi elektronik; alarm, sensor alarm, dan sistem pemantauan alarm; alat medis dalam bentuk
sensor untuk memantau pasien sebelum, selama atau setelah bedah ortopedi; alat medis untuk analisis gaya berjalan; alat
medis yang menggabungkan realitas virtual atau realitas tertambah (augmented reality) untuk digunakan oleh praktisi
kesehatan dalam prosedur pembedahan, keterlibatan pasien atau rehabilitasi pasien; alat medis, yaitu, sistem robot bedah
yang terdiri dari lengan robot bedah, sensor, kamera, instrumen bedah, perangkat lunak untuk pengelolaan operasional dari
sistem, monitor video, peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi, unit tampilan visual, peralatan perekam dan
tampilan optik (optical viewing), kontrol elektronik, penyangga (stand) dari kamera navigasi, penyangga (stand) dari lengan
robot serta layar sentuh, semua dijual sebagai satu unit; alat pelindung diri (APD); alat pemantauan, selain untuk keperluan
medis; alat pendeteksi asap dan karbon monoksida; alat pengukur untuk mengukur potensial permukaan, yaitu, potensial zeta,
ukuran dan distribusi ukuran partikel koloid dalam suatu larutan.; anggota badan tiruan untuk keperluan instruksi medis
[peralatan pengajaran]; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler untuk memantau dan mengelola
informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak untuk memberikan informasi tentang kesehatan dan kesejahteraan, untuk
digunakan sehubungan dengan terapi perilaku, untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis catatan medis
dan data pasien, bagi pengguna untuk melacak gejala dan mencatat perawatan, bagi pengguna untuk melacak aktivitas fisik,
penting tanda-tanda, dan informasi biometrik, untuk mengakses dan mengumpulkan data imunisasi, untuk melacak, merekam,
dan berbagi informasi perawatan kesehatan.; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler untuk memantau dan
mengelola informasi medis pasien; filter untuk masker pernapasan non medis; layar sentuh interaktif; masker pelindung debu;
peralatan elektronik untuk menguji sterilitas peralatan medis; peralatan medis berupa sistem perangkat lunak dalam satu unit
yang digunakan untuk menentukan lokasi pembedahan dalam tubuh pasien; peralatan medis, yaitu sistem visualisasi dan
menargetkan pembedahan untuk digunakan selama bedah ortopedi yang terdiri dari bantalan EKG, penanda posisi, aplikasi
perangkat lunak yang dapat diunduh, ponsel (mobile phone) dan tempat ponsel (mobile phone case), semuanya dijual sebagai
satu unit dan digunakan untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data pasien selama bedah ortopedi; peralatan reproduksi
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dan perekaman suara; perangkat lunak augmented reality untuk pengajaran medis; perangkat lunak komputer yang
memberikan informasi kesehatan, kebugaran (wellness), perawatan kesehatan, dan medis; perangkat lunak yang berbentuk
aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk komunikasi data medis antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan
dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk memfasilitasi komunikasi antara
fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan, dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi
desktop untuk memfasilitasi perawatan medis kolaboratif antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien;
perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk merekam data medis; perangkat lunak yang
memungkinkan pengguna untuk menerima rekomendasi yang dipersonalisasi di bidang medis, perawatan kesehatan, dan
kebugaran (wellness); perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam tantangan kesehatan dan
kebugaran (wellness) dengan orang lain, untuk berpartisipasi dalam jejaring/jaringan sosial dan diskusi online dengan orang
lain mengenai masalah-masalah medis, perawatan kesehatan, dan kebugaran (wellness), untuk melakukan penilaian
kesehatan, dan untuk melacak kegiatan, tujuan (goals), hasil (outcomes), dan hadiah (rewards) kesehatan dan kebugaran
(wellness); perangkat-perangkat keras komputer dan perangkat-perangkat lunak komputer di bidang berbagai macam asam
(acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostic ilmu kedokteran, diagnostic ilmu kedokteran hewan,
diagnostic klinikal, penelitian medis, penelitian ilmu kedokteran hewan, penelitian diagnostic, penelitian klinikal,
pengembangan obat-obatan, penelitian pengembangan obat-obatan, penelitian laboratorium obat-obatan, penelitian dan ilmu
pengetahuan kedokteran hewan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan,
metagenomik, pengujian genetika dan genetika; perisai gusi; perkakas medis dan pembedahan yang digenggam untuk
digunakan dalam kombinasi dengan sistem navigasi pembedahan, khususnya instrumen dan pekakas pembedahan yang
dapat dilacak; sistem alat medis, yaitu sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk digunakan dalam bedah
ortopedi untuk mendokumentasikan informasi pasien atau peristiwa yang berkaitan dengan bedah ortopedi dan untuk
menyediakan solusi pelatihan untuk bedah ortopedi; sistem visualisasi medis untuk digunakan dalam bedah ortopedi yang
terdiri dari perangkat keras komputer, monitor, periferal peralatan pengelolaan gambar dan pemrosesan video serta perangkat
lunak pengoperasian; termometer digital, bukan untuk keperluan medis; termometer rumah tangga; timbangan timbangan
untuk keperluan medis; tulang buatan untuk keperluan instruksi medis [alat pengajaran]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071393
: 21/10/2021 12:42:40
:
: PT GLOBAL JAMU INDONESIA

540 Etiket

: Podomoro City Ruko Garden Shopping Arcade Blok B/8-DH, Jl. Letjend S. Parman,
Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Deddy Firdaus Yulianto S.H., LL.M
: AFJ Counselors At Law, Setiabudi Building 2, 2nd Floor (207 B-C) Jl. H. R. Rasuna
Said Kav. 62

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Nosteo
: merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan jingga
: 5
: ===Jamu herbal; Jamu menghilangkan encok pegal linu; Jamu menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jintan
Hitam (Herbal); MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Makanan dan Minuman untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut untuk keperluan medis; Minuman suplemen dari madu;
Minyak Rematik (Obat); Minyak Telon; Minyak akar lawang; Minyak gosok; Minyak jahe (untuk tujuan pengobatan); Minyak
jintan Hitam (Herbal); Minyak pala (untuk tujuan pengobatan); Obat Penghilang Rasa Nyeri Pada Sendi dan Lutut; Obat
Penghilang rasa nyeri serta anti radang pada otot, sendi dan lutut; Obat herbal rasa madu; Obat herbal yang mengandung
madu; Produk madu untuk penggunaan medis, farmasi atau terapeutik; Ramuan herbal tradisional; Suplemen herbal organik
dan non-organik; Suplemen untuk sendi dan tulang (untuk keperluan medis); Vitamin untuk sendi dan tulang; Vitamin, mineral
dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal untuk keperluan medis; krim obat, salep
dan cairan untuk aplikasi topikal, termasuk untuk menghilangkan nyeri otot dan/atau sendi, ruam, pemulihan bekas luka dan
perawatan luka atau laserasi; minyak angin aromaterapi; minyak pijat obat; minyak terapi untuk kesehatan; obat-obatan
berbahan baku herbal; suplemen dan sediaan herbal; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan
medis; suplemen herbal; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan untuk digunakan
dalam pencegahan gangguan sendi; suplemen nutrisi ekstrak herbal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071394
: 21/10/2021 12:49:18
:
: PT. MALINDOFOOD DELIGHT

540 Etiket

: Jl. R.S Fatmawati No.15, Komplek Golden Plaza, Blok G, No.17-19 Kel. Gandaria
Selatan, Kec. cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12420
:
:

Halaman 709 dari 1251

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sunny Chick
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning , Putih, Jingga , Hitam
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Restoran; Tempat yang menghidangkan kudapan; jasa restoran; katering
makanan dan minuman; layanan restoran cepat saji; penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071395
: 21/10/2021 12:50:00
:
: Carenza Al Kharraz

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Letnan Sulaiman, No.03, RT.005, RW.003, Desa Kebalenan, Kecamatan
Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur Kode Pos 64817, Kabupaten
Banyuwangi, Jawa Timur, 64817
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Upper Manajemen
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Memiliki warna dasar utama Orange dengan hex #ffad0d
: 42
: ===Desain dan pengembangan perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer, tidak satupun jasa tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Hosting konten digital pihak ketiga yang berupa foto,
video, teks, data, gambar, situs web, dan karya elektronik lainnya di internet, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera
fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya
dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Jasa desain ponsel; Jasa desain produk; Jasa penyedia layanan
aplikasi (ASP) berupa perangkat lunak untuk mengontrol, mengintegrasikan, mengoperasikan, menghubungkan, dan
mengelola perangkat informasi suara yang dikendalikan yaitu, perangkat elektronik dan perangkat asisten pribadi elektronik
yang terhubung dengan awan dan dikendalikan oleh suara, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; Jasa perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak
untuk digunakan dalam manajemen database, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; Jasa perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS), yaitu, hosting perangkat lunak untuk
digunakan oleh pihak lain untuk digunakan sebagai penyediaan database online berupa berbagai macam informasi minat
umum melalui internet, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris
spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
Layanan dukungan dan konsultasi teknis untuk mengembangkan aplikasi, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi
dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan
perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Layanan komputer, yaitu, jasa komputer, yaitu, menciptakan dan
hosting suatu komunitas online untuk jejaring sosial, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi
profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi
dan sinematografi profesional; Menyediakan layanan pencarian komputer yang disesuaikan, yaitu, mencari dan mengambil
informasi atas permintaan spesifik pengguna melalui internet, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; Pengembangan perangkat lunak komputer di bidang aplikasi mobile, tidak
satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Penyedia layanan
aplikasi (ASP) berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen database, tidak satupun jasa tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Penyediaan layanan mesin pencari Internet, tidak
satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Penyediaan
pengunaan sementara atas perangkat lunak browser internet yang tidak dapat diunduh, tidak satupun jasa tersebut untuk
kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus
untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Penyediaan pengunaan sementara atas perangkat
lunak dan aplikasi yang tidak dapat diunduh online untuk mengakses streaming file audio dan video, permainan, jaringan
sosial, file teks, dan file multimedia, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk
aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi
profesional; Penyediaan pengunaan sementara atas perangkat lunak komputer dan hosting fasilitas online yang tidak dapat
diunduh yang memungkinkan para pengguna untuk mengakses dan mengunduh perangkat lunak komputer, tidak satupun
jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak sebagai suatu
layanan (SaaS) berupa perangkat lunak komputer untuk digunakan pada layanan pengoperasian toko ritel dan pemesanan
untuk berbagai macam barang konsumen, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional

740

Halaman 710 dari 1251

termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan
sinematografi profesional; Perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak komputer untuk
mengakses, memonitor, melacak, mencari, menyimpan dan berbagi informasi tentang topik yang menjadi minat umum, tidak
satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak
sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak komputer untuk mengakses, menjelajahi, dan mencari database online,
audio, video dan konten multimedia, dan aplikasi perangkat lunak, pasar aplikasi perangkat lunak,
tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak
sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak komputer untuk pihak lain untuk digunakan untuk pengembangan
aplikasi perangkat lunak, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris
spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional;
Perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak komputer untuk pihak lain untuk digunakan untuk
pengembangan perangkat lunak untuk mengendalikan, menghubungkan, dan mengoperasikan perangkat elektronik internet,
tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Perangkat lunak
sebagai suatu layanan (Saas) berupa perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka
(API), tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi
dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Platform sebagai
suatu layanan (paas) berupa platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam manajemen database, tidak satupun
jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi
profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; jasa desain; jasa desain baju; jasa
desain grafis; jasa desain merek; jasa desain multimedia; jasa desain ritel; menyediakan perangkat lunak untuk memodifikasi
foto, gambar dan audio, video, dan konten audio-video dengan filter fotografi dan efek realitas tertambah (augmented reality
(AR)), yaitu, grafik, animasi, teks, gambar, geotag, tag metadata, hyperlink===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071396
: 21/10/2021 12:50:21
:
: PT Satoe Group Bersaudara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Gunung Klabat Blok C No.211 Rt.008/012 Perumahan Harapan Jaya Bekasi Utara
17124 Indonesia, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17124
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SG BERSAUDARA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hijau, Putih
: 30
: ===Beras===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071397
: 21/10/2021 12:51:50
:
: JECYJUCY MEAL;TE CO. LTD

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 167-169 GREAT PORTLAND STREET, 5TH FLOOR, LONDON, ENGLAND W1W
5PF, W1W 5PF
: Drs. Ilyas Kartakusumah
: Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27 Cibubur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GEE13 MEAL;TE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM; PUTIH
: 5
: ===Sediaan dari vitamin; Sediaan-sediaan yang diperkaya dengan vitamin dan mineral untuk penggunaan oral yang dijual
dalam bentuk kantong; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplement; sediaan multivitamin; sediaan vitamin; sediaan
vitamin A; sediaan vitamin B; sediaan vitamin C; sediaan vitamin D; sediaan vitamin campuran; sediaan vitamin dan mineral;
suplemen bernutrisi; suplemen diet; suplemen diet herbal; suplemen makanan diet; suplemen makanan diet dalam bentuk
bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet
dalam bentuk tablet; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen nutrisi;
suplemen vitamin; suplemen vitamin dan mineral; tablet vitamin; vitamin; vitamin dan suplemen vitamin; vitamin untuk orang
dewasa===

740

Halaman 711 dari 1251

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071398
: 21/10/2021 12:57:25
:
: CV. OMER ORGANIK PEDULI SEHAT

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RUKO KEBAYORAN SQUARE KQ BLOK D/31 JL. BOULEVARD BINTARO JAYA
KELURAHAN PONDOK JAYA KECAMATAN PONDOK AREN KOTA TANGERANG
SELATAN, Banten, 15424
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TEMAN BAIK KETO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Hijau Tua;Kuning Muda dan Kuning Tua;Hitam
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di
dalam dan di luar gedung; Kantin; Layanan perjamuan; Penyediaan katering; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe
dan bar-bar; Sediaan-sediaan makanan; bar dan layanan katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan pemesanan jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering untuk
kafetaria perusahaan; jasa katering untuk lembaga pendidikan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa
konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa memasak makanan; jasa restoran dan katering; katering di
kafetaria makanan cepat saji; katering yang menyediakan makanan dan minuman; layanan katering keliling; layanan katering
luar; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan katering untuk
menyediakan masakan Spanyol; layanan katering untuk menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk panti
jompo; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan katering untuk rangkaian keramahtamahan; layanan katering untuk
rumah pensiun; layanan katering untuk rumah sakit; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan
restoran, katering, bar dan ruang koktail; pemesanan jasa katering; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan tempat
konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah untuk konferensi, ekshibisi,
pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071399
: 21/10/2021 12:59:22
:
: CV. OMER ORGANIK PEDULI SEHAT

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RUKO KEBAYORAN SQUARE KQ BLOK D/31 JL. BOULEVARD BINTARO JAYA
KELURAHAN PONDOK JAYA KECAMATAN PONDOK AREN KOTA TANGERANG
SELATAN, Banten, 15424
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TEMAN BAIK LAUNDRY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Hitam;Biru Muda dan Biru Tua;Coklat Muda dan Coklat Tua;Hitam;Abu Abu
: 37
: ===Jasa laundry sepatu, jasa cuci sepatu, reparasi dan restorasi sepatu; Jasa pencucian gorden; Mencuci boneka; Mencuci
helm; cuci kering; memberikan informasi terkait layanan pencucian; memberikan informasi terkait penyewaan mesin cuci
listrik; mencuci dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; mencuci kain, pakaian, kain, linen dan tekstil; mencuci,
menyetrika, menghaluskan dan memperbaiki barang-barang tekstil untuk digunakan kembali; menyediakan fasilitas cuci dan
pengeringan; pencucian; pencucian kain, pakaian, kain, linen dan tekstil; pencucian popok bayi; penyewaan mesin cuci binatu;
penyewaan mesin cuci pakaian; perbaikan atau pemeliharaan mesin cuci listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071400
: 21/10/2021 13:02:08
:
: CV. OMER ORGANIK PEDULI SEHAT

540 Etiket

: RUKO KEBAYORAN SQUARE KQ BLOK D/31 JL. BOULEVARD BINTARO JAYA
KELURAHAN PONDOK KACANG KECAMATAN PONDOK AREN KOTA
TANGERANG SELATAN, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15424

Halaman 712 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TEMAN BAIK KETO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Hijau Tua;Kuning Muda dan Kuning Tua;Hitam
: 32
: ===Bahan dasar jus buah; Jus sari buah-buahan; Konsentrat jus buah; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan
termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman ringan yang tidak mengandung alkohol; Wine (minuman anggur
tanpa alkohol); air minum dengan rasa; ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; jus; jus buah aerasi; minuman
berbahan dasar beras dan kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar buah
beku; minuman berbahan dasar kelapa; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol yang mengandung susu; minuman
buah dan jus buah; minuman nabati; minuman ringan; minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh; minuman
ringan rendah kalori; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; minuman, yaitu, air minum, air minum dengan
rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman penambah tenaga dan
minuman untuk olah raga; smoothie (sari sayuran); smoothie yang mengandung biji-bijian dan gandum; smoothies [minuman
buah, buah yang mendominasi]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071401
: 21/10/2021 13:04:43
:
: CV. OMER ORGANIK PEDULI SEHAT

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RUKO KEBAYORAN SQUARE KQ BLOK D/31 JL. BOULEVARD BINTARO JAYA
KELURAHAN PONDOK KACANG KECAMATAN PONDOK AREN KOTA
TANGERANG SELATAN, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15424
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TEMAN BAIK KETO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Hijau Tua;Kuning Muda dan Kuning Tua; hitam
: 31
: ===Biji-bijian dan hasil-hasil pertanian, hortikultura tidak termasuk dalam kelas lain; Padi-padian dan hasil-hasil pertanian,
perkebunan dan kehutanan yang tidak termasuk dalam kelas lain; Produk pertanian, hortikultura, kehutanan dan biji-bijian;
benih yang belum diolah untuk keperluan pertanian; benih-benih; bibit tanaman; biji-bijian yang belum diolah; buah - buahan
dan sayuran segar yang belum diolah; buah-buahan dan sayuran segar, bumbu segar; buah-buahan segar, tidak diolah,
sayuran, kacang-kacangan dan biji-bijian; gandum; herbal segar organik; ikan air tawar, hidup; jamur, segar; kerang, hidup;
malt [biji-bijian yang belum diolah] untuk diseduh dan disuling; produk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan
mentah dan belum diolah; sayuran segar dan belum diproses; sayuran segar organik; sayuran, segar; sorgum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071402
: 21/10/2021 13:07:11
:
: CV. OMER ORGANIK PEDULI SEHAT

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RUKO KEBAYORAN SQUARE KQ BLOK D/31 JL. BOULEVARD BINTARO JAYA
KELURAHAN PONDOK KACANG KECAMATAN PONDOK AREN KOTA
TANGERANG SELATAN, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15424
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TEMAN BAIK KETO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Hijau Tua;Kuning Muda dan Kuning Tua;Hitam
: 29
: ===Asinan; Buah-buahan dalam kaleng; Hasil produksi susu; Kentang yang dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau

740

dimasak, jamur yang dikalengkan, dikeringkan atau dimasak, unggas, ikan dan makanan laut olahan, semuanya dalam bentuk
ekstrak, sup, jeli, olesan, diawetkan, hidangan yang dimasak, dibekukan atau didehidrasikan; Makanan (hasil) laut, tidak
hidup; Makanan pencuci mulut terbuat dari yoghurt, selain es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan pengganti daging,
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yaitu, protein berbahan dasar tanaman, protein berbahan dasar sayuran; Makanan penutup terbuat dari produk susu (kecuali
es krim); Makanan ringan berbahan dasar singkong; Makanan ringan, berbahan dasar dari buah-buahan atau sayuran;
Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk susu, minuman susu (didominasi susu), minuman susu mengandung buah;
Minuman yogurt yang dicampur biji-bijian; Sayuran (mousses); Sea bass (ikan), tidak hidup; Sea bream (ikan), tidak hidup;
Sediaan kacang; Selai; Sup-sup, bahan-bahan untuk membuat sup; Susu dan produk susu, termasuk yang dicampur dengan
produk lain (memiliki produk susu dan susu sebagai kandungan utama) dan pengganti yang sama dan produk yang dibuat
darinya (tidak termasuk dalam kelas lain) khususnya minuman susu dan susu bubuk, baik dengan perasa maupun tidak; Susu
kedelai; Telur; Trout (ikan) asap; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan
atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; buah dan sayuran kaleng; buah-buahan
dan sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; buah-buahan yang diolah dalam
kemasan; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah-buahan olahan, kacang olahan atau kismis; daging atau ikan
kalengan; ikan, tidak hidup; jus sayuran untuk memasak; kacang, dikeringkan; kentang, diawetkan; kentang, diolah; keripik
kentang; keripik sayuran; krim buatan [bahan pengganti produk susu]; makanan (hasil) laut, kalengan; makanan beku
terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari daging; makanan
dingin yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama daging, ikan, unggas
atau sayuran; makanan ringan berbahan dasar benih probiotik; makanan ringan berbahan dasar laver (rumput laut yang dapat
dimakan); makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; masakan matang yang terbuat dari daging
sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; produk daging olahan; produk makanan laut (diasap);
produk makanan laut olahan; produk makanan terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang
diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; salad sayuran; sayuran instan; sayuran kaleng atau botol;
sayuran, dikeringkan; sediaan sayuran akar; sup krim; susu segar===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071403
: 21/10/2021 13:09:45
:
: CV. OMER ORGANIK PEDULI SEHAT

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RUKO KEBAYORAN SQUARE KQ BLOK D/31 JL. BOULEVARD BINTARO JAYA
KELURAHAN PONDOK KACANG KECAMATAN PONDOK AREN KOTA
TANGERANG SELATAN, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15424
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TEMAN BAIK KETO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Hijau Tua;Kuning Muda dan Kuning Tua; Hitam
: 30
:
===Adonan Pastri; Bakpia; Beras; Beras organik; Beras shirataki; Biskuit kering; Es yang dapat dimakan terutama terdiri dari
yogurt; Keju gembung [camilan jagung]; Klapertaart; Kopi seduh; Kue Bugis Betawi; Kue Choco Chip; Kue Coklat Mente (
Cookies ); Kue Combro; Kue Cucur; Kue Gemblong; Kue Gulung; Kue Klepon; Kue Lapis Sagu; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing;
Kue Onde; Kue Paso; Kue Pia Saronde; Kue Putu; Kue Semprit keju; Kue Srikaya; Kue dan gula-gula; Kue tradisional;
Makanan penutup beku berupa air es dengan rasa; Makanan penutup berbahan dasar beras, makanan penutup muesli;
Makanan penutup terbuat dari cokelat; Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar cokelat;
Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas
manis dan rumput laut; Makanan untuk mencuci mulut berbahan dasar telur; Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta,
atau mie; Mie; Mie shirataki; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu;
Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Muffins; Nasi campuran dengan sayuran, ekstrak ayam, ekstrak daging, keju, kacang,
polong-polongan (kacang), rempah-rempah, perasa, bumbu dari tumbuhan, bumbu; Nasi organik sudah diolah dalam
kemasan; Pai isi daging; Panettone (roti manis); Produk-produk kakao ; Produk-produk susu; Rempeyek; Roti bun dengan
selai; Roti kecil-kecil; Roti tawar; Roti, kue pastry dan gula-gula; Saus Pizza; Saus sayuran asam; Sediaan pasta; adonan puff
pastry (roti); bagel multigrain; biji-bijian olahan; biskuit; biskuit vegetarian; bubur gandum; bumbu olahan [bumbu];
cakwe/cakue; campuran pastry; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan
cokelat; cokelat yang mengandung susu; cokelat-cokelat susu, kacang atau buah; es krim; es krim tanpa-susu; es sayuran
yang dapat dimakan; gandum, diolah; havermut; hidangan pasta; hidangan penutup puding berbahan dasar nasi; keripik
kacang (gula-gula); kerupuk nasi; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kue basah; kue bebas
gluten; kue beras; kue bola; kue gandum; kue kastangel; kue krim; kue lekker; kue millet; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue
pastry; kue persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue putri salju; kue sus; kue tar lemon; kue tar raspberry; kulit kue; kulit
pasta; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran; makan siang dalam
kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan tempura daging, tempura makanan laut, tempura telur, tempura sayuran atau
tempura jamur; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan
olahan berbahan dasar sereal untuk sarapan, makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan pencuci
mulut gaya China, yaitu, bubur dengan delapan bahan (yang termasuk kacang, beras, kacang merah, longan yang
dikeringkan, kacang hijau, dan lain-lain); makanan penutup berbasis custard; makanan penutup dari es; makanan penutup
muesli; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan
dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan
ringan dengan bahan dasar mie; makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; makaroni;
makaroni [kue kering]; makaroni dengan keju; makaroni salad; meringues (kue); minuman berbahan dasar cokelat dengan
susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar,
boba, dan krim busa manis; minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran;

740

Halaman 714 dari 1251

minuman cokelat; minuman es berbahan dasar teh; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh dengan susu;
minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari teh; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan
rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); mitsumame [Makanan penutup Jepang yang terdiri dari agar-agar, adzuki rebus
dan buah-buahan dengan sirup]; nasi bakar; nasi gembung; nougat; nougat bar; okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; olahan
(sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi; onigiri [bola nasi]; pai; pai daging; pai daging cincang; pai labu; pai lemon
meringue; pai sayur; paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; pandoro [roti ragi manis]; panekuk; pangsit Cina dengan
isian (Shumai, dimasak); panna cotta (hidangan penutup); pasta kering; pastel; pizza; pretzel [roti berbentuk simpul]; produk
sereal bebas gluten; puding; puff krim; quesadillas [roti isi]; risol; roti beku; roti goreng; roti kukus; roti multigrain; roti naan; roti
nasi; roti panggang; roti rendah garam; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti*; sandwich ikan; saus daging; saus jamur;
sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; snack bar berbasis muesli; stik roti; teh beraroma; teh susu berbahan dasar
teh; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071404
: 21/10/2021 13:13:48
:
: PT SAYAP MAS UTAMA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tipar Cakung Kav F 5-7, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13910
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: K NATURAL WHITE + Lukisan ALOE VERA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, merah, merah muda, coklat, hitam, hijau
: 3
: ===Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Kolonye; Losion pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Sabun Mandi; Tisu basah; Toner; Vitamin rambut; air parfum; amber [parfum];
bedak; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak tabur; bedak tubuh; bedak wajah; bedak wajah longgar; butiran pembersih
wajah; colognes, parfum dan kosmetik; dasar bedak; dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh;
ekstrak bunga [parfum]; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk
kuas dan spons]; kondisioner sampo; krim dasar bedak; krim pemutih kulit; lipstik; losion susu untuk perawatan kulit; losion
tubuh dan wajah; make-up [kosmetik]; minyak Kolonyo; minyak parfum; minyak untuk parfum dan aroma; parfum; parfum cair;
parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat;
pemerah pipi dalam bentuk bedak; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; produk pemutih (kosmetik);
sabun cuci tangan; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun wajah; sabunsabun; sachet parfum; sampo; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi];
sediaan fumigasi [parfum]; sediaan pembersih wajah; semprotan deodoran kaki; serum pemutih (kosmetik); shampoo kering;
susu pembersih wajah; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; toner kulit; toner kulit non-obat;
toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah kosmetik; wewangian, wewangian
dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071405
: 21/10/2021 13:15:29
:
: PT. CENTA BRASINDO ABADI CHEMICAL INDUSTRY

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GRHA CBA JL. CBD PARAMOUNT KAV 6 KEC. KELAPA DUA GADING
SERPONG, TANGERANG, Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TURMAKUAT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 5
: ===Bahan pengendali hama; Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Sediaan
Pembasmi tikus; fungisida; fungisida untuk keperluan pertanian; fungisida, herbisida; herbisida; herbisida untuk keperluan
pertanian; insektisida untuk keperluan pertanian; pembasmi hama tanaman; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk
keperluan hortikultura; sediaan insektisida; sediaan untuk pembasmi hama===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021071406
: 21/10/2021 13:18:59
:

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: Istwo agus riyono

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl.Brantas XIX no.127
, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68122
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING,PUTIH
: 30
: ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Ekstrak kopi malt; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi yang tidak disangrai;
Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; campuran kopi hitam dengan susu panas; kopi bebas kafein; kopi dan coklat;
kopi rempah; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; penyedap kopi; produk-produk kopi; sediaan berbahan dasar kopi;
sediaan minuman kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071407
: 21/10/2021 13:19:38
:
: Dennis Gunawan

540 Etiket

: Jl. Kepu Barat No. 44 A, RT. 008 RW. 002,
Kemayoran, Jakarta Pusat
, DKI Jakarta
: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SAINT SACRE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan riasan; Balsem mata; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bulu
mata buatan; Eksfoliator; Eyeliner; Gel pelangsing (kosmetik); Gincu; Krem Jerawat Non Medis; Krim mata; Krim tabir surya;
Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Kuku buatan; Losion dan serum; Losion menghapus make-up;
Losion untuk tangan dan tubuh; Maskara; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik;
Pembersih; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih make-up; Pembersih wajah; Pencuci tangan; Penguat kuku dan
pembersih cat kuku; Penjernih; Perawatan anti-penuaan; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir;
Produk perawatan rambut; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun tangan cair; Sampo; Scrub wajah
[facial scrub] kosmetik; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan penghapus
perekat; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan tabir surya;
Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum kecantikan
(kosmetik); Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Tonik kecantikan untuk
diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin rambut; antiperspiran non-obat; balsem
bibir tanpa obat; basis make-up dalam bentuk pasta; bedak krem; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh; bedak
tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body butter
untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion;
bronzer kulit; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk tubuh berkilau; bulu mata
palsu; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa pembersih kulit; butiran pembersih wajah; cat kuku; colognes,
parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan
kosmetik; dandan; dasar bedak; dasar bedak untuk kulit; deodoran tubuh; deodoran untuk perawatan tubuh; dupa; eau de
toilette; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk
perawatan kulit; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; foundation cair; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk
keperluan kosmetik; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata; gel mata untuk
keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penata alis; gel pewarna alis; gel setelah
matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel untuk penggunaan kosmetik; glitter dekoratif untuk
keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; kain atau tisu diresapi dengan pembersih
kulit; kapas untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara,
blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir;
kondisioner kain; kondisioner kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner;
kondisioner rambut; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan
matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
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kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk
anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik yang digunakan sebagai
sediaan perawatan kulit; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik;
krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
aromaterapi; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan
tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar
matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim
exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim
kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik
untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim
kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk
keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim masker
tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk
keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk
scrub wajah; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim
pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih kulit; krim
pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang
bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim
perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim setelah
matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim
tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim
tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh
kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk mengelupas kulit mati; krim
untuk mengurangi selulit; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah
dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wangi; krim wangi
untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kuku palsu; kulit
mengklarifikasi; lipstik; losion untuk tubuh; lotion aromaterapi; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh
beraroma; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi
munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh;
lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit;
lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion
pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh
dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari;
lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut tanpa obat; lotion setelah matahari;
lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya; lotion tabir surya
untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk
keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion
wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim
dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up
bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus gel;
make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; maskara; masker kaki
untuk perawatan kulit; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit
untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih mineral; masker
pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker perawatan rambut; masker rambut;
masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh;
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah
kosmetik; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit;
mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak kolonyo; minyak kosmetik; minyak kosmetik
untuk kulit; minyak tubuh berkilau; minyak wangi; paket kosmetik wajah; paket wajah; palet pengkilap bibir; parfum; parfum
dan cologne; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab kulit; pelembab rambut; pelembab setelah
matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab wajah kosmetik; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari untuk
bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembentuk garis bibir; pembersih kulit; pembersih tangan; pembersih wajah;
pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan
pemerah pipi; pencerah kulit; pencuci muka; penetral bibir; penghilang riasan mata; pengkilap bibir; pensil alis; pensil blush on;
pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan
kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan
bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat
untuk membubuhkan rambut palsu; perona mata; perona pipi; pewarna kosmetik; preparat pemutihan [decolorants] untuk
keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk sabun; ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; rias
wajah; riasan mata; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan
wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cuci tangan; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun krim; sabun
krim tubuh; sabun kulit; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun
non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun tubuh; sabun tubuh
tanpa obat; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wangi; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan
kondisioner rambut; sampo tanpa obat; scrub kaki; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan
untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub
tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan
berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit;
sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik
anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal;
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sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk
kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi
kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan
kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi tanpa obat; sediaan menghapus make-up; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan
pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat
untuk kulit; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan kulit;
sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan
kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kulit anti-penuaan;
sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan
rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block; sediaan sun block
untuk keperluan kosmetik; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan;
self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran
pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit
tanpa obat untuk wajah; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; sun block lotion
untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab tubuh; susu
pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu setelah matahari; susu setelah matahari
[kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan
kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya tahan air; tabir surya
untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit;
texturizers kulit; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tubuh gemerlap;
wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna pipi; warna
rambut; wewangian; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071408
: 21/10/2021 13:20:24
:
: MIKSIL ALI WAFI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN KRAJAN NO. 313 , RT/RW : 002/005, KEL. KARANG KEDAWUNG, KEC.
MUMBULSARI, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68174
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Mager Bowl
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ORANGE , PUTIH ,
: 43
: ===Kafe-kafe; Kafetaria; Kantin; Kedai; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan kafe; Penyediaan
katering; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Warung makan; angkringan; jasa kafe; jasa katering; kafe; katering
makanan dan minuman; katering yang menyediakan makanan dan minuman; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafetaria;
layanan kafetaria dan kantin; layanan kantin; rumah makan; warung kopi; warung makan tradisional===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071409
: 21/10/2021 13:23:08
:
: PT. CENTA BRASINDO ABADI CHEMICAL INDUSTRY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GRHA CBA JL. CBD PARAMOUNT KAV 6 KEC. KELAPA DUA GADING
SERPONG, TANGERANG, Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TURMAXONE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 5
: ===Bahan pengendali hama; Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Sediaan
Pembasmi tikus; Sediaan untuk membasmi gulma; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang
perusak, pembasmi jamur, herbisida; fungisida untuk keperluan hortikultura; fungisida untuk keperluan pertanian; fungisida,
herbisida; herbisida; herbisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan

740
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rumah tangga; pembasmi hama tanaman; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; sediaan
pengusir hama; sediaan untuk membunuh gulma dan menghancurkan kutu; sediaan untuk pembasmi hama===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071410
: 21/10/2021 13:25:46
:
: Azaria Harsono

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Nusa Indah C Ext 12/54, Duri Kosambi, Cengkareng
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11750
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: OSSO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan Hitam
: 25
: ===Bawahan sebagai pakaian; Celana jeans; Pakaian wanita; blazer; blus; cardigan; celana kasual; jaket; kamisol; kemeja===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071411
: 21/10/2021 13:26:08
:
: Dennis Gunawan

540 Etiket

: Jl. Kepu Barat No. 44 A, RT. 008 RW. 002,
Kemayoran, Jakarta Pusat
, DKI Jakarta
: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
: Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LOLITA NOIR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan riasan; Balsem mata; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bulu
mata buatan; Eksfoliator; Eyeliner; Gel pelangsing (kosmetik); Gincu; Krem Jerawat Non Medis; Krim mata; Krim tabir surya;
Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Kuku buatan; Losion dan serum; Losion menghapus make-up;
Losion untuk tangan dan tubuh; Maskara; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik;
Pembersih; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih make-up; Pembersih wajah; Pencuci tangan; Penguat kuku dan
pembersih cat kuku; Penjernih; Perawatan anti-penuaan; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir;
Produk perawatan rambut; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun tangan cair; Sampo; Scrub wajah
[facial scrub] kosmetik; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan penghapus
perekat; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan tabir surya;
Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum kecantikan
(kosmetik); Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Tonik kecantikan untuk
diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin rambut; antiperspiran non-obat; balsem
bibir tanpa obat; basis make-up dalam bentuk pasta; bedak krem; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh; bedak
tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body butter
untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion;
bronzer kulit; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk tubuh berkilau; bulu mata
palsu; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa pembersih kulit; butiran pembersih wajah; cat kuku; colognes,
parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan
kosmetik; dandan; dasar bedak; dasar bedak untuk kulit; deodoran tubuh; deodoran untuk perawatan tubuh; dupa; eau de
toilette; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk
perawatan kulit; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; foundation cair; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk
keperluan kosmetik; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata; gel mata untuk
keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penata alis; gel pewarna alis; gel setelah
matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel untuk penggunaan kosmetik; glitter dekoratif untuk
keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; kain atau tisu diresapi dengan pembersih
kulit; kapas untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara,
blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir;
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kondisioner kain; kondisioner kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner;
kondisioner rambut; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan
matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk
anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik yang digunakan sebagai
sediaan perawatan kulit; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik;
krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
aromaterapi; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan
tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar
matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim
exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim
kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik
untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim
kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk
keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim masker
tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk
keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk
scrub wajah; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim
pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih kulit; krim
pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang
bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim
perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim setelah
matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim
tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim
tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh
kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk mengelupas kulit mati; krim
untuk mengurangi selulit; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah
dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wangi; krim wangi
untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kuku palsu; kulit
mengklarifikasi; lipstik; losion untuk tubuh; lotion aromaterapi; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh
beraroma; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi
munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh;
lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit;
lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion
pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh
dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari;
lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut tanpa obat; lotion setelah matahari;
lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya; lotion tabir surya
untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk
keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion
wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim
dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up
bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus gel;
make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; maskara; masker kaki
untuk perawatan kulit; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit
untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih mineral; masker
pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker perawatan rambut; masker rambut;
masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh;
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah
kosmetik; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit;
mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak kolonyo; minyak kosmetik; minyak kosmetik
untuk kulit; minyak tubuh berkilau; minyak wangi; paket kosmetik wajah; paket wajah; palet pengkilap bibir; parfum; parfum
dan cologne; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab kulit; pelembab rambut; pelembab setelah
matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab wajah kosmetik; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari untuk
bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembentuk garis bibir; pembersih kulit; pembersih tangan; pembersih wajah;
pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan
pemerah pipi; pencerah kulit; pencuci muka; penetral bibir; penghilang riasan mata; pengkilap bibir; pensil alis; pensil blush on;
pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan
kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan
bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat
untuk membubuhkan rambut palsu; perona mata; perona pipi; pewarna kosmetik; preparat pemutihan [decolorants] untuk
keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk sabun; ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; rias
wajah; riasan mata; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan
wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cuci tangan; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun krim; sabun
krim tubuh; sabun kulit; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun
non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun tubuh; sabun tubuh
tanpa obat; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wangi; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan
kondisioner rambut; sampo tanpa obat; scrub kaki; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan
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untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub
tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan
berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit;
sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik
anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal;
sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk
kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi
kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan
kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi tanpa obat; sediaan menghapus make-up; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan
pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat
untuk kulit; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan kulit;
sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan
kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kulit anti-penuaan;
sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan
rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block; sediaan sun block
untuk keperluan kosmetik; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan;
self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran
pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit
tanpa obat untuk wajah; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; sun block lotion
untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab tubuh; susu
pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu setelah matahari; susu setelah matahari
[kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan
kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya tahan air; tabir surya
untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit;
texturizers kulit; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tubuh gemerlap;
wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna pipi; warna
rambut; wewangian; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071412
: 21/10/2021 13:29:39
:
: PT SAYAP MAS UTAMA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tipar Cakung Kav F 5-7, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13910
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: K NATURAL WHITE + Lukisan SPARKLING MAGNOLIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, merah, merah muda, oranye, coklat, kuning, hitam
: 3
: ===Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Kolonye; Losion pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Sabun Mandi; Tisu basah; Toner; Vitamin rambut; air parfum; amber [parfum];
bedak; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak tabur; bedak tubuh; bedak wajah; bedak wajah longgar; butiran pembersih
wajah; colognes, parfum dan kosmetik; dasar bedak; dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh;
ekstrak bunga [parfum]; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk
kuas dan spons]; kondisioner sampo; krim dasar bedak; krim pemutih kulit; lipstik; losion susu untuk perawatan kulit; losion
tubuh dan wajah; make-up [kosmetik]; minyak Kolonyo; minyak parfum; minyak untuk parfum dan aroma; parfum; parfum cair;
parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat;
pemerah pipi dalam bentuk bedak; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; produk pemutih (kosmetik);
sabun cuci tangan; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun wajah; sabunsabun; sachet parfum; sampo; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi];
sediaan fumigasi [parfum]; sediaan pembersih wajah; semprotan deodoran kaki; serum pemutih (kosmetik); shampoo kering;
susu pembersih wajah; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; toner kulit; toner kulit non-obat;
toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah kosmetik; wewangian, wewangian
dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: J082021071413
: 21/10/2021 13:32:12
:
: Rinus Mesakh.P.Saragih

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Cibatu 4 No. 29 Rt. 004, Rw. 018 Kel. Antapani Tengah, Kec. Antapani, Kota
Bandung, Jawa Barat, 40113
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NAMBA KOREAN FRIED CHICKEN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Kuning
: 43
: ===Restoran; Restoran Masakan Korea===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NISSAN CHILL-OUT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 12
: ===Casis kendaraan; Kantong Udara [alat keselamatan untuk kendaraan darat]; Pegas peredam kejut untuk kendaraan; RV
[kendaraan rekreasi]; Traktor termasuk traktor penarik; Truk; badan untuk kendaraan; bantalan rem untuk kendaraan darat;
bumper kendaraan; bus bermotor; kaca depan; kendaraan elektrik; kendaraan untuk bergerak di darat, udara, air atau rel.;
kendaraan-kendaraan dengan penggerak empat roda yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan offroad atau on road dan
mempunyai jarak yang tinggi antara bodi mobil dengan permukaan tanah (sport utility vehicles) ; kursi kendaraan; kursi
keselamatan untuk anak-anak, untuk kendaraan; mesin untuk kendaraan darat; mobil; mobil balap; mobil sport; mobil untuk
menampilkan barang contoh (sampel); motor, listrik, untuk kendaraan darat; pemantik cerutu untuk mobil; pembawa bagasi
untuk kendaraan; penutup kendaraan [berbentuk]; peredam kejut suspensi untuk kendaraan; rem untuk kendaraan; roda
kemudi untuk kendaraan darat; roda kendaraan; sarung jok untuk kendaraan; sepeda; sinyal arah untuk kendaraan; spatbor;
spoiler untuk kendaraan; transmisi untuk kendaraan darat; truk; truk forklift; van [kendaraan]; wagon; wiper kaca depan untuk
kendaraan darat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071414
: 21/10/2021 13:37:31
:
: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

: DID2021071415
: 21/10/2021 13:38:11
:
: Matsui Koshi Limited

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola VG1110,
British Virgin Islands
: Mirfahry Hafiz S.H
: Jalan Palm Kuning III Blok BD/13 Sektor 1.3 BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GENTLE GEN + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih, Hijau dan Krem
: 3
: ===Sabun; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sampo; deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen untuk keperluan
rumah tangga; pencuci tubuh (sabun) bayi; sabun batang; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cuci tangan; sabun dan
deterjen; sabun deterjen; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat;
sabun tanpa air; sabun tubuh; sahampoo untuk kendaraan; sampo karpet; sampo untuk bayi; sediaan pembersihan untuk ban
dan roda kendaraan; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; shampo rambut; shampo
untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan];
shampoo kering===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071416
: 21/10/2021 13:41:33
:
: Muhammad Hidayat, Muhammad Rihabulloh

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cempaka Putih Tengah 27 B/11A, Rt. 005/008, Cempaka Putih Timur, Cempaka
Putih , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10510
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FULL ENGINE
: Mesin Penuh

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan cream
: 25
: ===pakaian, alas kaki, tutup kepala===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071417
: 21/10/2021 13:42:00
:
: MOHAMMAD NIZAR RISSAI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN KERTOSARI 02/03 DESA PENDARUNGAN KEC. KABAT BANYUWANGI,
Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 68461
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas, Putih, dan Hitam
: 30
: ===nasi kotak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071418
: 21/10/2021 13:43:16
:
: Novisa Diniarty

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Palomino Residence, Jl. Tiga Putra , RT001/RW06, Kel. Grogol, Kota Depok,
Jawa Barat, 16512
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 29
: ===Cumi Sotong, tidak hidup; Ikan Salem; Ikan Tuna; Makanan (hasil) laut, tidak hidup; Potongan daging ikan tanpa tulang;
Salmon (ikan) asap; Sarden dan makarel; Sea bass (ikan), tidak hidup; Sea bream (ikan), tidak hidup; Sediaan Trout (ikan)
laut; Silver carps (Ikan), tidak hidup; Sotong Beku; Tuna (ikan), kalengan; abalon, tidak hidup; cod (ikan), tidak hidup; cumi
dalam adonan; cumi, tidak hidup; fillet ikan; ikan asap; ikan asin; ikan rebus dan kering; ikan teri, diolah; ikan teri, tidak hidup;
ikan, kaleng; kakap merah (ikan), tidak hidup; karper, tidak hidup; kaviar; kerang biru, tidak hidup; kerang, tidak hidup; lobster
berduri, tidak hidup; makanan (hasil) laut, kalengan; makanan laut tempura; pasta ikan teri; pasta udang; produk ikan asap;
produk makanan laut (diasap); produk makanan laut olahan; salmon (ikan), kalengan; salmon (ikan), tidak hidup; sarden
(ikan), kalengan; sashimi; sediaan cumi untuk makanan manusia; siput untuk makanan manusia; siput, dimasak; siput,
kalengan; surimi (daging ikan yang dilumatkan); sweetfish (ikan), tidak hidup; swordfish (ikan), tidak hidup; tiram, tidak hidup;
udang karang, tidak hidup; udang kelapa; udang, bukan hidup===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071419
: 21/10/2021 13:46:42
:
: PT SAYAP MAS UTAMA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tipar Cakung Kav F 5-7, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13910
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: K NATURAL WHITE + Lukisan COTTON FLOWER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, merah, merah muda, oranye, coklat, kuning, hitam, hijau
: 3
: ===Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Kolonye; Losion pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Sabun Mandi; Tisu basah; Toner; Vitamin rambut; air parfum; amber [parfum];
bedak; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak tabur; bedak tubuh; bedak wajah; bedak wajah longgar; butiran pembersih
wajah; colognes, parfum dan kosmetik; dasar bedak; dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh;
ekstrak bunga [parfum]; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk
kuas dan spons]; kondisioner sampo; krim dasar bedak; krim pemutih kulit; lipstik; losion susu untuk perawatan kulit; losion
tubuh dan wajah; make-up [kosmetik]; minyak Kolonyo; minyak parfum; minyak untuk parfum dan aroma; parfum; parfum cair;
parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat;
pemerah pipi dalam bentuk bedak; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; produk pemutih (kosmetik);
sabun cuci tangan; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun wajah; sabunsabun; sachet parfum; sampo; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi];
sediaan fumigasi [parfum]; sediaan pembersih wajah; semprotan deodoran kaki; serum pemutih (kosmetik); shampoo kering;
susu pembersih wajah; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; toner kulit; toner kulit non-obat;
toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah kosmetik; wewangian, wewangian
dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071420
: 21/10/2021 13:47:45
:
: BUSRONI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: VILA TOMANG BARU BLOK G-4/19A RT001 RW015, KEL.GELAM JAYA,
KEC.PASAR KEMIS, KAB TANGERANG, BANTEN, Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BSR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, HITAM, MERAH
: 9
: ===helm; helm pelindung untuk pengendara; helm pelindung untuk pengendara sepeda motor; helm sepeda motor; helm
untuk pengendara sepeda motor; kacamata pelindung; kacamata pengaman, vizor dan pelindung wajah; pelindung wajah
untuk helm pelindung; tutup kepala menjadi helm pelindung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

: DID2021071422
: 21/10/2021 13:48:07
:
: Rendy Suryanata

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Angsoka No 88, Samarinda Kota
, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75121
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Hetea
: 幸せ茶 = tulisan China berarti Happiness Tea / Teh Kebahagiaan

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Hitam dan Putih
: 32
: ===Sirup untuk minuman; air [minuman]; minuman buah; minuman ringan; minuman tanpa-alkohol===
: DID2021071423
: 21/10/2021 13:48:18
:
: PT. BEBEHOME ECOMMERCE INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kamal Muara Raya, Pusat Bisnis Pluit, Blok F2 No.35, Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Sugianto
: Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Kuning, Hitam dan Putih.
: 11
: ===(instalasi) filter air reverse osmosis untuk keperluan pertanian; AC panel untuk digunakan dalam walk-in pendingin; AC
untuk kendaraan; Alat memasak; Alat penghasil uap untuk tujuan memasak; Alat penurun kelembaban untuk keperluan rumah
tangga; Alat untuk memanaskan makanan menggunakan kombinasi udara dan uap; Bantalan, bantal dan selimut yang
dipanaskan dengan listrik, bukan untuk tujuan medis; COP LAMPU KENDARAAN; Dispenser air; Dispenser pengharum listrik;
Fitting lampu; Fitting untuk instalasi gas; Instalasi dan freezer pendingin; Instalasi dan mesin pendingin; Instalasi dan peralatan
instalasi untuk mobil; Instalasi pemurnian air limbah untuk sistem reklamasi dan penggunaan kembali; Instalasi pendingin
udara untuk penggunaan komersial; Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap, memasak, pendinginan,
pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap,
pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; Instalasi untuk memanggang kopi;
Instalasi untuk membuat kopi; Instalasi untuk mendinginkan kopi; Instalasi yang menggabungkan ketel dan pembuat uap untuk
memproduksi air panas; Jenis instalasi industri untuk memasak, pengeringan dan pendinginan tujuan; Karpet yang
dipanaskan dengan listrik; Keran dispenser; Ketel untuk instalasi penyedia air panas; Kombinasi pengering mesin cuci-;
LAMPU HIAS; LAMPU LANTAI; LAMPU PAFON; LAMPU PUTAR ATAU SIRINE; LAMPU SELANG; LED umpan memancing;
Lampion untuk hiasan pesta; Lampu Berko; Lampu Blitz; Lampu CFL/LHE / lampu hemat energi; Lampu Colen; Lampu Depan
Untuk Motor; Lampu Iklan; Lampu Kotak untuk Iklan; Lampu Pijar; Lampu anti kabut kendaraan; Lampu belajar; Lampu
darurat; Lampu diatas kepala; Lampu dinamo kendaraan; Lampu gantung plafon; Lampu lantai; Lampu lilin LED; Lampu listrik
dan peralatan penerangan lainnya; Lampu luar ruang; Lampu malam; Lampu meja; Lampu mobil; Lampu patri; Lampu
pembasmi hama untuk memurnikan udara; Lampu penerangan konstruksi; Lampu perangkap serangga; Lampu pintar; Lampu
sorot; Lampu sorot yang bisa digerakan sesuai dengan treknya; Lampu suasana LED; Lampu surya; Lampu tegak; Lampu
untuk instalasi eksternal; Lampu untuk pemasangan di dinding; Lampu untuk penerangan dalam ruangan; Lampu untuk
penerangan industrial; Lampu untuk penerangan jalan umum; Lampu untuk penerangan kantor; Lampu untuk penerangan luar
ruangan; Lampu untuk penerangan pabrik; Lampu untuk penerangan restoran; Lampu untuk penerangan rumah; Lampu untuk
penerangan taman; Lampu–lampu LED (Light Emitting Diode); Menara lampu; Mesin listrik pengatur pakaian yang berfungsi
untuk mengharumkan, mensterilkan dan menguapi pakaian untuk keperluan rumah tangga; Mesin pengering piring untuk
restoran; Mesin–mesin pengeringan pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga
dengan fungsi mensterilisasi, menghilangkan bau dan merawat ketahanan lipatan pada pakaian; Mesin–mesin yang mengatur
pencucian pakaian dengan pengeringan pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga;
Pelita (Lampu Minyak); Pemanas bantal secara elektrik, bukan untuk tujuan medis; Pemantul cahaya lampu; Penahan kap
lampu; Penerangan; Penerangan LED; Penerangan iluminasi LED; Penerangan pemancar cahaya [LED]; Penguap kain;
Penguap-penguap (vaporizers) elektronik selain untuk rokok-rokok elektronik; Peralatan dan instalasi untuk keperluan
penerangan, pemanasan, pendinginan, pembangkit uap, memasak, mengeringkan, ventilasi, persediaan air dan sanitasi;
Peralatan dan komponen untuk penerangan, pemanas, pencairan es, dan pendingin udara; Peralatan penerangan LED;
Peralatan penerangan dinding; Peralatan penerangan khususnya untuk jam dan alarm jam atau sensor yang memantau
kesehatan dan kesejahteraan; Peralatan penerangan listrik malam; Peralatan untuk penerangan, pemanasan, pemasakan,
pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air, dan keperluan sanitasi; Perkakas penerangan dengan Oioda Pemancar
Cahaya (LEO); Pipa instalasi AC; Pipa untuk instalasi gas; Produk penerangan yang menggunakan perangkat optoeletronik;
RUMAH LAMPU KENDARAAN; Rumahan lampu (fitting lampu); Selongsong lampu; Sistem instalasi gas medis atau
kesehatan; String lampu; Tabung pendar untuk penerangan; Tungku masak [oven]; aerator keran; air mancur coklat; air
mancur coklat, listrik; air mancur dalam ruangan; air mancur dekoratif; air mancur meja hias; akuarium lampu; akumulator
panas; akumulator uap; alat barbecue; alat berupa tabung tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi linen dan alat
kesehatan rumah sakit dengan menggunakan uap panas bersuhu tinggi; alat destilasi *; alat distilasi untuk keperluan industri;
alat distilasi untuk proses kimia; alat ion kromatografi pertukaran otomatis untuk keperluan industri; alat kromatografi otomatis
untuk keperluan industri; alat kromatografi untuk keperluan industri; alat pemanas dan pendingin untuk mengeluarkan
minuman panas dan dingin; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap
bersuhu dan bertekanan tinggi untuk memasak; alat pembuat teh dan kopi listrik; alat pendingin minuman; alat pengering
rambut untuk keperluan industri; alat pengering untuk bahan makanan; alat pengering untuk bahan makanan untuk keperluan
rumah tangga; alat penggoreng tanpa minyak (air fryers); alat uap untuk kulit; alat untuk penerangan; alat untuk penyaring air
minum; aparat AC; aparat AC untuk bangunan komersial; aparat AC untuk keperluan industri; aparat AC untuk keperluan
rumah tangga; aparat aparat dan gas pemurnian gas scrubbing; aparat dan instalasi AC; aparat dan instalasi memasak;
aparat dan instalasi pengering; aparat dan instalasi untuk penggunaan komersial memasak; aparat dan mesin pemurni udara;
aparat disinfektan untuk tujuan medis; aparat disinfektan untuk uang kertas; aparat gabungan untuk pendinginan dan
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pembekuan; aparat humidifikasi untuk digunakan dengan aparat AC; aparat irigasi untuk hortikultura; aparat irigasi untuk
keperluan pertanian; aparat membersihkan udara; aparat minuman-pendingin; aparat pelunakan air dan instalasi; aparat
pemanas; aparat pemanas lantai; aparat pemanasan uap; aparat pemanasan, listrik; aparat pendingin udara; aparat
pendinginan; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk penerangan, memasak, pendinginan dan sanitasi tujuan;
aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan memasak; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk
tujuan pencahayaan; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan pendinginan; aparat pengendalian lingkungan
dan instalasi untuk tujuan sanitasi; aparat pengendalian lingkungan untuk penerangan, memasak, pendinginan dan sanitasi
tujuan; aparat pengendalian lingkungan untuk tujuan memasak; aparat pengendalian lingkungan untuk tujuan pencahayaan;
aparat pengendalian lingkungan untuk tujuan pendinginan; aparat pengendalian lingkungan untuk tujuan sanitasi; aparat
penghilang bau udara listrik; aparat penghilang bau, bukan untuk penggunaan pribadi; aparatur desalinasi; aparatur
desiccating; aparatur disinfektan; aparatur filtrasi akuarium; aparatur kriogenik; aparatur mandi hydromassage; aparatur pakan
pengeringan hewan; aparatur pembangkit uap; aparatur pemurni udara; aparatur pencahayaan; aparatur pencahayaan panel
datar; aparatur pencahayaan panggung; aparatur pengeringan; aparatur pengeringan kayu lapis; aparatur pengeringan panen;
aparatur penghilang bau udara; aparatur sauna wajah; aparatur sterilisasi buku; aparatur sterilisasi udara; aparatur udara
panas; aparatus industri untuk memurnikan air; aparatus ionisasi untuk pengobatan cairan dan gas untuk keperluan industri,
komersial atau pertanian; aparatus ionisasi untuk pengobatan udara; aparatus ionisasi untuk pengobatan udara atau air;
aparatus ionisasi untuk pengolahan air; aparatus pemanas ruangan listrik untuk keperluan rumah tangga; aparatus pemanas
uap untuk keperluan industri; aparatus pengeringan makanan ternak; aparatus pengeringan serat kimia; aparatus pengeringan
tangan listrik untuk washrooms; aparatus pengeringan tangan untuk kamar kecil; aparatus pengeringan untuk proses kimia;
aparatus penghasil uap; aparatus penyegar udara; aparatus untuk air industri pemurnian; aparatus untuk dehidrasi limbah
makanan; aparatus untuk digunakan dalam penguapan; aparatus untuk dispensing es; aparatus untuk fondue, listrik; aparatus
untuk fondue, non-listrik; aparatus untuk memurnikan air keran; aparatus untuk raclette, listrik; aparatus untuk rambut kering;
aparatus untuk tujuan penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendingin, pengeringan, ventilasi, pasokan air
dan sanitasi; bak jet hot; bak mandi; bak mandi untuk mandi sitz; bantal dipanaskan elektrik, bukan untuk tujuan medis; bantal
pemanasan [bantalan], bukan untuk keperluan medis; basa lamp; bath tub jet; batuan lava untuk digunakan dalam
pemanggang barbekyu; berwarna menyala obor taman; berwarna obor menyala; bibcocks; bilik mandi; bioreaktor untuk
digunakan dalam pengolahan air limbah; bioreaktor untuk digunakan dalam pengolahan limbah; bir kopi, listrik; blast furnace;
blower cerobong asap; blower rambut; blower udara panas; boiler air panas; boiler industri; boiler listrik; boiler pemanas
sentral; boiler pemanasan; boiler ruang cuci; boiler telur, listrik; boiler untuk instalasi pemanas; boiler untuk mandi; boiler,
selain bagian dari mesin; bola disko menyala; bola lampu; bola lampu LED; bola lampu elektrik; bola lampu mobil; bola lampu
neon kompak [CFL]; bola lampu untuk sinyal arah untuk kendaraan; bola lampu, listrik; bola pelampung untuk tangki toilet;
botol air panas; briket keramik untuk digunakan dalam pemanggang barbekyu; broiler listrik; buang pipa untuk instalasi
sanitasi; busur lampu; candelabras, listrik; cartridge filter akuarium; ceret listrik untuk keperluan rumah tangga; ceret tanpa
kabel, listrik; ceret, listrik; cerobong asap cerobong asap; cerobong asap lampu; cerobong asap untuk boiler pemanasan;
cerobong asap untuk lampu minyak; chandelier; cincin memasak; coffeepots listrik tanpa kabel; cooktops; cooktops listrik;
cryostats, selain untuk penggunaan laboratorium; defrosters untuk kendaraan; dehumidifiers; dehumidifiers industri;
dehumidifiers untuk digunakan dalam ruang operasi; dehumidifiers, listrik; dehydrators makanan, listrik; diffusers cahaya;
dinamo lampu untuk sepeda; dioda pemancar cahaya [LED] aparatur pencahayaan; dipasang kain selimut untuk botol air
panas; dipasang kain selimut untuk kepala steamer garmen; dipasang kain selimut untuk toaster listrik; dipasang mencakup
spa; dispenser air panas listrik; dispenser disinfektan untuk toilet; dispenser listrik untuk deodoran ruangan; dispenser listrik
untuk penyegar udara; dosis katup [bagian dari instalasi pemanas atau gas]; downlight; elektrik dipanaskan rel handuk;
elemen pemanas; emitter irigasi tetes [fitting irigasi]; espresso mesin, listrik; evaporator; evaporator untuk aparat AC;
evaporator untuk proses kimia; extractors [ventilasi atau AC]; fans untuk aparat AC; fans untuk instalasi AC; filamen
magnesium untuk penerangan; filamen untuk lampu listrik; filter akuarium; filter impurities (impurities filters) untuk instalasi
pemurnian air reverse osmosis; filter kopi, bukan dari kertas, menjadi bagian dari pembuat kopi listrik; filter kopi, listrik; filter
kran; filter udara untuk instalasi industri; filter udara untuk keperluan industri; filter udara untuk keperluan rumah tangga; filter
untuk AC; filter untuk air minum; filter untuk aparatur pencahayaan; filter untuk kerudung extractor; filter untuk kolam air panas;
filter untuk kolam renang; filter untuk pembersih udara; filter untuk pencahayaan panggung; filter warna untuk aparatur
pencahayaan; fitting mandi; fitting mandi udara panas; fitting, berbentuk, untuk oven; flameless dioda pemancar cahaya [LED]
lilin; flare asetilena; fondue pot, listrik; fondues [aparat memasak], listrik; footmuffs, elektrik dipanaskan; footwarmers listrik;
footwarmers listrik dalam sifat footmuffs; footwarmers listrik untuk penggunaan pribadi; footwarmers, listrik atau non-listrik;
freezer; freezer dada; freezer kriogenik; freezer listrik; freezer listrik es krim; freezer listrik untuk keperluan rumah tangga;
gabungan alat pemanas dan pendingin udara; gelas lampu; gelas untuk lampu minyak; generator acetylene; generator busa
untuk tujuan hiburan; generator uap; gerak lampu keamanan sensitif; griddles listrik [peralatan memasak]; guci kopi, listrik;
halogen bola lampu; heat sink untuk digunakan dalam alat pemanas; heat sink untuk digunakan dalam alat pendingin; hibachis
[aparat pemanas Jepang]; hidran; hidran kebakaran; humidifier; humidifier industri; humidifier untuk alat musik; humidifier
untuk keperluan rumah tangga; humidifier untuk radiator pemanas sentral; humidifier, listrik; iluminator inframerah; impeler
[bagian dari aparat AC]; impeller udara untuk ventilasi; industri mesin pengeringan hidangan; industri oven memasak;
insinerator; instalasi AC; instalasi AC domestik; instalasi AC sentral; instalasi AC sentral untuk keperluan industri; instalasi AC
sentral untuk keperluan rumah tangga; instalasi AC untuk keperluan industri; instalasi AC untuk keperluan rumah tangga;
instalasi AC untuk mobil; instalasi AC untuk penggunaan komersial; instalasi air hujan pemurnian; instalasi air pelunakan;
instalasi conveyor abu, otomatis; instalasi cryosauna; instalasi desalinasi; instalasi distribusi air; instalasi kamar mandi;
instalasi kamar yang bersih; instalasi kayu lapis pengeringan; instalasi mandi; instalasi mandi mandi; instalasi mandi sauna;
instalasi memasak; instalasi otomatis untuk membuat kopi; instalasi pakan pengeringan hewan; instalasi pasokan air; instalasi
pemanas; instalasi pemanas air panas; instalasi pemanas di bawah lantai; instalasi pemanas sentral gas berbahan bakar;
instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir; instalasi pembangkit uap; instalasi pembilasan air; instalasi pemurni air; instalasi
pemurnian air; instalasi pemurnian air limbah; instalasi pemurnian air reverse osmosis; instalasi pemurnian gas; instalasi
pemurnian minyak; instalasi pemurnian untuk pembuangan air; instalasi pencahayaan; instalasi pencahayaan serat optik;
instalasi pencahayaan untuk kendaraan udara; instalasi pendingin air; instalasi pendingin untuk air; instalasi pendingin untuk
cairan; instalasi pendingin untuk kendaraan; instalasi pengendalian lingkungan untuk penerangan, memasak, pendinginan dan
sanitasi tujuan; instalasi pengendalian lingkungan untuk sanitasi tujuan; instalasi pengendalian lingkungan untuk tujuan
memasak; instalasi pengendalian lingkungan untuk tujuan pencahayaan; instalasi pengendalian lingkungan untuk tujuan
pendinginan; instalasi pengeringan; instalasi pengeringan panen; instalasi pengolahan air limbah; instalasi penyaringan air;
instalasi penyaringan udara; instalasi polimerisasi; instalasi sanitasi; instalasi sanitasi portabel; instalasi scrubbing gas;
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instalasi serat kimia pengeringan; instalasi untuk bahan bakar nuklir pengolahan; instalasi untuk membakar gas; instalasi
untuk penerangan jalan; instalasi untuk pengolahan bahan bakar nuklir dan bahan moderator nuklir; instalasi untuk
pengolahan bahan moderasi nuklir; instalasi untuk penyaringan air reverse osmosis; instalasi ventilasi; kalsinasi kiln untuk
keperluan industri; kamar bersih; kamar mandi tenggelam; kap lampu; kapal uap handuk; kapal uap handuk untuk salon
rambut; kapal uap rambut untuk digunakan di salon kecantikan; kapal uap telur listrik untuk keperluan rumah tangga; kapas
membuat permen mesin; karbon untuk lampu busur; katup pengendali ketinggian di tangki; katup pengontrol suhu [bagian dari
instalasi penyediaan air] (temperature control valves; katup termostatik [bagian dari instalasi pemanas]; katup termostatik
sebagai bagian dari instalasi pemanas; katup udara untuk instalasi pemanas uap; katup udara untuk instalasi pemanas uap
(untuk air, minyak dan gas) dan bagian serta perlengkapannya, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil;
kebakaran listrik; kelopak untuk kursi toilet; keran bidet; kerudung extractor untuk dapur; kerudung kompor; kerudung untuk
aparat AC; keselamatan lampu untuk digunakan di bawah tanah; ketel uap; ketel uap, selain bagian dari mesin; kiln; kiln
furniture [penopang]; kimia akan mengaktifkan pemanasan bantalan, bukan untuk tujuan medis; kipas [bagian dari instalasi
pendingin udara]; kipas angin [AC]; kipas angin listrik; kipas langit-langit; kipas listrik untuk AC; kipas listrik untuk keperluan
rumah tangga; kipas listrik untuk penggunaan pribadi; kolam air panas; kolom distilasi; kolom kromatografi untuk keperluan
industri; kompor; kompor arang; kompor batubara; kompor berkemah; kompor couscous, listrik; kompor gas; kompor gas untuk
keperluan rumah tangga; kompor induksi; kompor lambat listrik; kompor listrik; kompor memasak listrik untuk keperluan rumah
tangga; kompor telur, listrik; korek api *; korek api [aparat] untuk pemanggang; korek api lilin; korek api panggangan; kotak
lampu; kotak pendingin, listrik; kran otomatis; kran untuk pipa dan pipa; kulkas kimchi; kulkas kosmetik; kulkas listrik untuk
keperluan rumah tangga; kumparan [bagian dari penyulingan, pemanasan atau pendinginan instalasi]; kurung untuk pembakar
gas; lampu; lampu LED kuku; lampu Natal musik; lampu Natal, selain lilin; lampu Trailer; lampu aksen untuk penggunaan
dalam ruangan; lampu akuarium; lampu baca dan lampu buku; lampu belakang mobil; lampu belakang untuk kendaraan;
lampu belakang untuk kendaraan darat; lampu bertenaga surya; lampu besar untuk mobil; lampu bola; lampu bolam; lampu
buku; lampu cadangan untuk kendaraan darat; lampu curling; lampu dekoratif; lampu depan portabel; lampu desktop yang
USB-powered; lampu dinding; lampu directional untuk sepeda; lampu discharge; lampu elektrik dan peralatan penerangan
lainnya; lampu gantung; lampu gas; lampu halogen; lampu helm; lampu iluminasi panggung; lampu indikator untuk ruang
operasi; lampu inframerah, bukan untuk tujuan medis; lampu jalan; lampu keamanan; lampu keamanan untuk penggunaan
outdoor; lampu kendaraan; lampu kepala mobil; lampu kerja; lampu keselamatan; lampu keselamatan LED; lampu klieg;
lampu kuku; lampu kuku UV; lampu kuman; lampu kuman untuk pemurni udara; lampu laboratorium; lampu lampu; lampu
lampu LED; lampu langit-langit; lampu lilin; lampu lilin LED; lampu linear LED; lampu listrik; lampu listrik untuk pohon Natal;
lampu malam; lampu malam listrik; lampu malam, selain lilin; lampu meja; lampu menyelam; lampu miniatur; lampu minyak;
lampu neon; lampu penambang; lampu penerangan; lampu penerangan komersial; lampu penunjuk arah untuk mobil; lampu
pergelangan tangan dan lampu depan untuk penggunaan pribadi; lampu pijar; lampu proyeksi LED; lampu reflektor; lampu
rem untuk kendaraan; lampu saku; lampu sepeda; lampu sepeda motor; lampu siklus; lampu sinar ultraviolet, bukan untuk
tujuan medis; lampu sorot; lampu sorot LED; lampu sorot genggam; lampu sorot untuk digunakan pada kendaraan; lampu
standar; lampu studio; lampu suasana hati; lampu surya; lampu surya luar ruangan; lampu tabung; lampu taman; lampu
tanning; lampu tembak; lampu tenaga surya; lampu trailer perahu; lampu uap logam halogen UV; lampu untuk kendaraan;
lampu untuk memikat ikan; lampu untuk mobil; lampu untuk penggunaan outdoor; lampu untuk tenda; lampu utilitas portabel;
lantai saluran; layar mandi; lemari display dipanaskan; lemari es listrik; lentera Cina; lentera Cina listrik; lentera kertas Jepang;
lentera lilin; lentera listrik; lentera untuk penerangan; libur lampu listrik; light-emitting diode [LED] bawah air lampu; lightemitting diode [LED] lampu; light-emitting diode [LED] lampu lanskap; light-emitting diode [LED] lampu suasana hati; lightemitting diode [LED] luminer; light-emitting diode [LED] pencahayaan instalasi; light-emitting diode [LED] perlengkapan
pencahayaan; lilin beraroma listrik; lilin elektronik; lilin flameless; lilin listrik; liners dipasang untuk mandi; liners dipasang untuk
mandi dan mandi; liners dipasang untuk mandi nampan; liners pas untuk kolam air panas; listrik botol air panas; listrik piring
panas; listrik ruang pendingin peralatan untuk keperluan rumah tangga; listrik wangi lilin; luminer listrik; makan peralatan untuk
boiler pemanasan; mandi kepala genggam; mandi kepala hemat air; mandi listrik; mandi pencampuran katup; mandi portabel;
mangkuk cuci tangan (bagian dari instalasi sanitasi); mantel lampu; map-lampu baca untuk kendaraan; matahari lampu; meja
dekoratif berbahan bakar obor; membaca lampu; membuat mesin es batu; mencuci tangan cekungan [bagian dari instalasi
sanitasi]; menembakkan gas pemanasan instalasi; menerobos lampu untuk kendaraan darat; mengatur peralatan untuk
instalasi pipa gas; menyembuhkan lampu, bukan untuk tujuan medis; menyisipkan perapian; menyisipkan perapian dalam sifat
kompor; menyisipkan perapian dalam sifat pembakar bahan bakar padat; meracik sistem untuk deodoran ruangan; meracik
sistem untuk penyegar udara; mesin es dan aparat; mesin es dispensing; mesin kabut; mesin kopi listrik untuk keperluan
rumah tangga; mesin kopi, listrik; mesin menggoreng mendalam; mesin pemanggang roti; mesin pembangkit asap buatan;
mesin pembersih udara; mesin pembuatan es krim; mesin pembuatan roti; mesin pembuatan roti otomatis untuk keperluan
rumah tangga; mesin pemurni udara; mesin pengering industri untuk pemanasan dan dehumidifikasi untuk digunakan dalam
industri bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit listrik; mesin pengering laundry; mesin pengering pakaian, listrik, untuk
keperluan rumah tangga; mesin pengeringan kokon; mesin penghembus dengan pelembab ion untuk keperluan pendinginan
udara; minuman pendinginan dan es meracik mesin; mug dipanaskan secara elektrik; musik lampu pohon Natal; navigasi
lampu untuk kapal; navigasi lampu untuk pesawat; nozel tap anti-percikan; obor butana untuk digunakan dapur; obor dapur
pukulan; obor kepala; obor lilin; obor listrik; obor listrik untuk penerangan; obor menyala; off-road bar cahaya untuk kendaraan;
oven gigi; oven konveksi; oven listrik; oven memasak komersial; oven memasak listrik; oven memasak listrik untuk keperluan
rumah tangga; oven pemanggang roti listrik; oven pemanggang untuk keperluan rumah tangga; oven roti; oven uap listrik
dengan panas yang tinggi untuk keperluan rumah tangga; oven uap listrik dengan panas yang tinggi yang memiliki fungsi oven
microwave untuk keperluan rumah tangga; oven uap listrik untuk memanggang dengan panas yang tinggi untuk keperluan
rumah tangga; oven udara panas; pabrik desalinasi; pakaian dipanaskan secara elektrik; panas tenggelam untuk digunakan
dalam peralatan ventilasi; panci masak listrik untuk keperluan industri; panci masak listrik untuk keperluan rumah tangga;
panci penggorengan listrik; pancuran air minum; pancuran air untuk mandi; panel instrumen lampu sepeda motor; panel
pemanas inframerah; panggangan arang; panggangan dalam ruangan listrik; panggangan outdoor listrik; panggangan, listrik;
pegangan kran; pegangan siram untuk toilet; pelampung closet; pelampung untuk tangki jamban; pemanas air induksi;
pemanas air sesaat; pemanas air umpan untuk keperluan industri; pemanas akuarium; pemanas berseri-seri listrik; pemanas
berseri-seri listrik untuk keperluan rumah tangga; pemanas celup; pemanas halogen; pemanas kipas; pemanas listrik;
pemanas mandi listrik untuk penggunaan laboratorium; pemanas minuman, listrik; pemanas minyak tanah; pemanas ruang
listrik; pemanas untuk kendaraan; pemanas untuk kolam air panas; pemanas untuk kolam renang; pemanas untuk mandi;
pemanas untuk setrika pemanasan; pemanas, listrik, untuk botol minuman; pemanasan aparat untuk bahan bakar padat, cair
atau gas; pemanasan filamen, listrik; pemanasan instalasi untuk digunakan dengan bahan bakar gas; pemanasan laci untuk
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dapur; pemanasan listrik panci untuk tempat tidur; pemanasan peralatan untuk bahan bakar gas; pemanasan peralatan untuk
kendaraan; pemanasan peralatan untuk pencairan jendela kendaraan; pemanggang [alat memasak]; pembakar; pembakar
Bunsen untuk penggunaan laboratorium; pembakar alkohol; pembakar asetilena; pembakar kuman; pembakar laboratorium;
pembakar pijar; pembakar untuk lampu; pembersih udara; pembersih udara rumah tangga; pembersih udara untuk keperluan
rumah tangga; pembersih udara untuk mobil; pembersih udara, listrik; pembilasan peralatan untuk toilet; pembuat es; pembuat
es krim, self-pendingin; pembuat kopi tetes, listrik; pembuat popcorn listrik; pembuatan es mesin; pembuih susu yang
dipanaskan dengan listrik; pemegang kap lampu; pemurni air listrik untuk keperluan rumah tangga; pemurni udara industri;
penanak nasi listrik; pencahayaan aparat menggabungkan serat optik; pencahayaan instalasi untuk kendaraan; pencahayaan
peralatan untuk kendaraan; pencahayaan peralatan untuk showcase; pendingin aparat untuk tujuan penyimpanan medis;
pendingin instalasi; pendingin instalasi untuk gas; pendingin instalasi untuk tembakau; pendingin untuk tungku; pendinginan
instalasi; pendinginan instalasi dan freezer; pendinginan instalasi dan mesin; penerangan (LED) untuk kendaraan; penerangan
iluminasi darurat (lampu emergensi); penerangan jalan adaptif; penerangan jalan cerdas; penerangan track; penerangan,
pemanasan, pencairan es, pendingin udara serta komponen, bagian untuk kendaraan darat, sepeda, sepeda motor, dan
moped.; pengasap untuk lebah; pengering hood; pengering laundry, listrik; pengering pukulan; pengering rambut; pengering
rambut listrik; pengering rambut listrik genggam; pengering rambut untuk digunakan di salon kecantikan; pengering rambut
untuk keperluan rumah tangga; pengering sepatu listrik untuk keperluan rumah tangga; pengering tangan; pengering tangan
otomatis; pengering tangan udara listrik panas; pengering udara; penggemar aliran aksial untuk AC; penggemar jendela listrik;
penggemar listrik menjadi bagian dari instalasi AC rumah tangga; penggorengan dalam industri; penggorengan dalam, listrik;
penghangat handuk listrik; penghangat makanan listrik; penghangat minuman, listrik; penghangat piring listrik; penghangat
saku Jepang diisi dengan bahan bakar; penghangat tempat tidur; penguap; penguap listrik dan daya yang dioperasikan untuk
keperluan rumah tangga; pengukus makanan, listrik; pengukus nasi menggunakan listrik; pengukus sayuran menggunakan
listrik; penlights; penukar panas untuk proses kimia; penukar panas, selain bagian dari mesin; penurun udara; penutup bak
mandi; penyalur (penerangan); penyemprot kitchen sink; penyemprot kran; penyiraman instalasi, otomatis; peralatan dan
instalasi pasokan air; peralatan dan instalasi pemurnian air; peralatan dan instalasi pencahayaan; peralatan dan instalasi
pendingin; peralatan dan instalasi sanitasi; peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanas, pendinginan, pembangkit uap,
memasak, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan sanitasi; peralatan distilasi, bukan untuk tujuan ilmiah; peralatan
listrik untuk pembuatan kopi; peralatan listrik untuk pembuatan yoghurt; peralatan memasak, listrik; peralatan pemanas lem;
peralatan penerangan LED; peralatan perawatan pakaian, yaitu peralatan sterilisasi (sterilizing), penghilang bau (deodorizing)
dan pengeringan untuk pakaian (listrik, untuk keperluan rumah tangga); peralatan perawatan pakaian, yaitu peralatan
sterilisasi (sterilizing), penghilang bau (deodorizing) dan pengeringan untuk pakaian (listrik, untuk keperluan rumah tangga).;
peralatan untuk air desinfektan; peralatan untuk instalasi penyediaan air; peralatan untuk instalasi penyediaan air dengan
pengontrol aliran; peralatan untuk rambut kering; perangkat anti-silau untuk kendaraan [lampu fitting]; perangkat pensterilisasi
uap; peranti dan instalasi pendingin; perapian; perapian etanol; perapian, domestik; percolators kopi, listrik; peredam
[pemanasan]; perlengkapan dan instalasi sanitasi; perlengkapan instalasi filter air minum; perlengkapan lampu; perlengkapan
lampu LED; perlengkapan lampu, termasuk perlengkapan lampu bertenaga surya; perlengkapan pencahayaan dalam
ruangan; perlengkapan penerangan listrik; pipa [bagian dari instalasi sanitasi]; pipa air untuk instalasi sanitasi; pipa boiler
[tabung] untuk instalasi pemanas; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi cekungan pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari
instalasi mandi pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi pipa mandi; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi
wastafel pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari mencuci tangan basin pipa instalasi; pipa menjadi bagian dari instalasi
sanitasi; piring panas; piring panas listrik untuk keperluan rumah tangga; piring panas untuk keperluan rumah tangga; piring
pemanas; pistol pemanas; pompa panas; pot memasak listrik; pot moka listrik; proyektor sinar laser; radiator inframerah;
radiator listrik untuk memanaskan bangunan; radiator pemanas sentral; rakitan penerangan dioda [LED] untuk tanda-tanda
yang menyala; reflektor lampu; reflektor perahu; reflektor sepeda; reflektor sepeda dan lampu sepeda; regenerator panas;
regulator panas [katup] menjadi bagian dari instalasi pemanasan; regulator suhu otomatis [katup termostatik] untuk radiator
pemanas sentral; reheaters udara; rel handuk dipanaskan; rice cooker industri; roaster arang untuk keperluan rumah tangga;
roaster ikan; roaster kopi; roaster kopi, listrik; roaster listrik; roaster listrik untuk keperluan industri; roaster listrik untuk
keperluan rumah tangga; rotisseries listrik; ruang bersih [instalasi sanitasi]; ruang listrik aparat pendinginan; ruang
pembakaran; saluran air instalasi; sauna wajah; scrubber gas [bagian dari instalasi gas]; selang mandi; selimut pelindung
keselamatan anak untuk spouts bathtub; selimut, listrik, bukan untuk tujuan medis; selimut, listrik, untuk keperluan rumah
tangga; senter; senter dipimpin; senter elektrik; senter pointer; serat aparat pencahayaan optik; shower genggam; shower
penyemprot [pipa fitting]; sink dapur; sistem chiller ice rink; sistem irigasi tetes; sistem tumbuh hidroponik; sistem udara panas
matahari untuk keperluan pemanasan; soket untuk lampu listrik; sorot; sorot intensitas tinggi; sorot saku; spouts bath tub;
steker lampu listrik; sterilisasi buku; sterilisasi uap; sterilisasi uap untuk keperluan industri; sterilisasi uap untuk keperluan
rumah tangga; sterilisasi uap untuk penggunaan laboratorium; sterilisasi uap untuk tujuan medis; sterilisasi udara; stockpots
listrik; sumbu untuk korek api; superheaters uap untuk keperluan industri; susu instalasi pendingin; tabung air (water tubes)
sebagai bagian dari instalasi pemurnian air reverse osmosis; tabung bercahaya untuk penerangan; tabung debit, listrik, untuk
penerangan; tabung lampu neon; tangki air panas; tank ekspansi untuk instalasi pemanas sentral; tank flushing; tanur listrik
untuk keperluan industri; tealights LED; tempat tudung lampu; tenda mandi untuk berkemah; toaster roti; toaster roti listrik;
toaster roti listrik untuk keperluan rumah tangga; toilet; tongkat cahaya chemiluminescent; trek pencahayaan [aparat
pencahayaan]; tumpukan flare untuk digunakan dalam industri minyak; tungku; tungku difusi untuk keperluan industri; tungku
industri; uap aparat wajah [sauna]; uap merkuri lampu; udara filter untuk unit AC; ultraviolet halogen logam uap lampu; unit
AC; unit desalinasi; unit humidifier sebagai bagian dari kendaraan; unit lampu track listrik; unit pembersih udara; unit pemurni
udara; unit pemurni udara untuk keperluan industri; unit pemurni udara untuk keperluan rumah tangga; unit pemurni udara
untuk penggunaan komersial; unit penanganan udara; unit penghilang bau ruang listrik; unit polimerisasi dipanaskan untuk
senyawa restorasi gigi; urinal portabel untuk kegiatan di luar ruangan [instalasi sanitasi]; ventilasi [AC] instalasi dan peralatan;
ventilasi [AC] instalasi untuk bangunan; ventilasi [AC] instalasi untuk kendaraan; ventilasi [AC] instalasi untuk laboratorium;
wajan listrik; alat pengering air yang dapat mengeringkan sendiri [self-draining] merupakan bagian dari instalasi penyediaan
air===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021071487
: 21/10/2021 15:26:37
:
: PT. VEKORINDO BINTAN PROPERTI, Mulyadi

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP BARU RT. 005/RW.001 KELURAHAN TANJUNG UBAN SELATAN, Kabupaten
Bintan, Kepulauan Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SEVENLAND BINTAN CITY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru navy, kuning, putih
: 35
: ===Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk
toko ritel; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial,
kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort,
apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan
yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Jasa penjualan perabotan; Jasa stand penjualan makanan dan
minuman; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Konsultasi manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam
segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika,
telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran,
energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan, asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan,
pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek,
pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan, perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi
manajemen dan teknologi informasi; Layanan toko serba ada dan ritel; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang
resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare dan pertukaran
dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi
serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; Manajemen bisnis toko serba ada; PASAR SWALAYAN; Toko Eceran
Elektronik; Toko Grosir Elektronik; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa ritel; jasa ritel yang berhubungan
dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak beralkohol; jasa toko serba ada retail; layanan pakaian eceran
disediakan oleh departement store; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071488
: 21/10/2021 15:28:11
:
: PT. LYTO DATARINDO FORTUNA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. JOGLO RAYA NO.88E KELURAHAN : JOGLO, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11640
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SERU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, KUNING, BIRU, MERAH
: 41
: ===Jasa permainan online melalui perangkat mobile; Jasa permainan online yang disediakan melalui aplikasi ponsel; Layanan
game disediakan secara online dari jaringan komputer atau jaringan ponsel; bermain game; game on-line; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan permainan video online; layanan game disediakan melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh; layanan game
disediakan melalui jaringan komunikasi; layanan game disediakan melalui komunikasi dengan terminal komputer atau telepon
seluler; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan game disediakan secara online dari jaringan
komputer atau jaringan ponsel; layanan game online; layanan hiburan; layanan hiburan online; menyediakan game
(permainan); menyediakan game komputer online; menyediakan hiburan on-line; penerbitan multimedia yang berkaitan
dengan game; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan perangkat lunak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071489
: 21/10/2021 15:28:15
:
: Wuxi Little Swan Electric Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 18, South Changjiang Road, New District, Wuxi, 214028 Jiangsu
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata
: blingbling

740

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 7
: ===Robot (mesin); kompresor [mesin]; mesin cuci [laundry]; mesin dan alat untuk membersihkan, listrik; mesin dry-cleaning;
mesin pemeras untuk binatu; mesin pencuci piring; pengepres buah, listrik, untuk keperluan rumah tangga; penyedot debu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Raya Pemogan No 777x, Desa Pemogan, Kota Denpasar, Bali
: Mayo Falmonti S.H.,
: Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bebali + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 16
: ===Kartu hadiah; Lembar karton untuk kemasan; alas minuman dari kertas; buku catatan; buku tulis; kantong [amplop,
kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong belanja dari plastik; karya seni kertas; label kertas
atau karton; papan iklan kertas atau karton; tas hadiah dari kertas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071490
: 21/10/2021 15:29:18
:
: PT Origin Islands Beverages

: DID2021071491
: 21/10/2021 15:29:22
:
: TOMY HARTANTO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Purwareja RT 001/RW 009, Kel. Purwareja, Kec. Purwareja Klampok, Kab.
Banjarnegara, Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, 10220
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SHUKA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 30
: ===Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Jus jahe [minuman]; Makanan berbahan dasar tepung;
Makanan penutup terbuat dari sereal; Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan ringan berbahan dasar cokelat;
Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau gandum; Makanan yang mengandung tepung; Minuman barbahan dasar teh
termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman beras kencur; Minuman jahe (teh jahe);
Minuman jahe merah; Minuman kunyit asam; Minuman temulawak; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Sediaan
rempah-rempah; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempahrempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; kue untuk makanan ringan; makanan disiapkan terutama terdiri dari
pasta atau nasi; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap saji
berbahan dasar mie; minuman jus ginseng putih menjadi teh ginseng; minuman wedang jahe; perasa lemon, selain minyak
esensial, untuk bahan makanan; produk-produk roti untuk makanan; propolis [lem lebah] untuk makanan manusia; sereal
gandum; sereal siap saji===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071493
: 21/10/2021 15:31:49
:
: Shenzhen Gwell Times Technology Co., Ltd.

540 Etiket

: B01, first floor, building No.9, Nanshan Yungu start-up business industrial park
second part, No.2, Pingshan first road, Pingshan Community, Taoyuan Street,
Nanshan district, Shenzhen
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

Halaman 730 dari 1251

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: yoosee
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 42
: ===Perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); desain perangkat lunak komputer; desain sistem komputer; komputasi awan;
konsultasi dalam desain dan pengembangan perangkat keras komputer; konsultasi perangkat lunak komputer; memperbarui
perangkat lunak komputer; pemrograman komputer; penyimpanan data elektronik; studi proyek teknis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071494
: 21/10/2021 15:32:35
:
: TUTIK IRAWATI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. GG.PRIBADI NO.86 RT. 003 RW. 002 KEL. JATIWARINGIN KEC.
PONDOKGEDE, Kota Bekasi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUGIH SKIN + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING EMAS, HITAM, PUTIH
: 3
: ===Bahan pengawet kulit (pengkilat); Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Kapas Pembersih; Kosmetik untuk spa;
Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersih pori-pori; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pembersih Wajah
[Cleanser]; Pembersih botol bayi; Pembersih untuk badan; Pemutih ketiak; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap
interior; Pengkilap serba guna (semir ban); Pewangi badan (kosmetik); Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan;
Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur
mikroorganisme tidak hidup; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan
pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan untuk
pengharum/pewangi udara; Sediaan-sediaan pembersih untuk keperluan industri, yaitu komposisi berbasis pelarut untuk
pembersihan dan dekontaminasi reaktor, kapal, tangki, menara vakum, alat penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan,
dan peralatan industri lainnya.; Semir sepatu; Semir sepatu bot; Serum untuk keperluan kosmetik; Tisu pembersih pradibasahi; amonia untuk keperluan pembersihan; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk
keperluan kosmetik; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih
diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; basma [pewarna kosmetik];
basma untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan
kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan
kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk
keperluan kosmetik; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; cairan pembersih; cairan
pembersih kaca depan; cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa
kamera; colognes, parfum dan kosmetik; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk
keperluan kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab
[kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel, powder, pembersih tangan dan
pencuci tangan; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih
kebersihan feminin; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan
kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik
dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik penyegar kulit;
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik, yaitu alas
bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata
(Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim
anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan
dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pengkondisi kulit
untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik;
krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; larutan pembersih bioteknologi untuk
memecah bahan organik dan menghilangkan noda; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion
pembersih non-obat; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan
untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk
keperluan kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pembersih mineral; masker
pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;

740

Halaman 731 dari 1251

masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak
tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk sediaan pembersihan; mousses
[kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; palet
pengkilap bibir; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab wajah kosmetik;
pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih berbasis kimia
bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di industri dan rumah tangga (selain untuk digunakan dalam proses
manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi bahan organik dan hidrokarbon; pembersih karpet dengan pewangi;
pembersih kulit; pembersih oven; pembersih pakaian selam; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih
tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim,
tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan,
pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif;
pengkilap bibir; pengkilap rambut; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal
beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pijat lilin untuk
keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab
[kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk perawatan bibir
(kosmetik); racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun; sabunsabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kulit pelembab [kosmetik];
sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan
kosmetik; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan
kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan
kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan
pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan
pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan
serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk
digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan;
sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan
untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan
untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan
untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan,
pemolesan dan penggosok; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal;
sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewangi udara
untuk mobil; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan
perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut;
sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; self-tanning lotion
[kosmetik]; semir boot; semir dan lilin sepatu; semir furnitur; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan
krim; semir untuk furnitur dan lantai; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; sepatu hitam [semir sepatu]; serum kulit
(kosmetik); susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; tablet pembersih
gigi tiruan tanpa obat; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi
tinggi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu (wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau
bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk
keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu yang diresapi
dengan pembersih kulit; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wol baja diresapi untuk
pembersihan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071495
: 21/10/2021 15:33:57
:
: Shenzhen Gwell Times Technology Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: B01, first floor, building No.9, Nanshan Yungu start-up business industrial park
second part, No.2, Pingshan first road, Pingshan Community, Taoyuan Street,
Nanshan district, Shenzhen
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: yoosee
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Hitam, putih

740

540 Etiket

Halaman 732 dari 1251

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 35
: ===Iklan yang dipasang di luar ruangan; Jasa publisitas; desain bahan iklan; iklan bayar per klik; iklan online pada jaringan
komputer; iklan televisi; posting tagihan; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; produksi program
teleshopping; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga===
: DID2021071496
: 21/10/2021 15:34:13
:
: WENDI WIJAYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gg. Panca Krida No. 19 RT. 007 RW. 004, Duri Utara, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TAIBANTENK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, MERAH, PUTIH
: 25
: ===Atasan sebagai pakaian; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari
pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian);
Barang-barang pakaian olahraga; Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Blus jumbo (pakaian); BulangBulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Cimata (Pakaian Adat); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Flashes (pakaian);
Girdle sebagai pakaian dasar; Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Ikat kepala (pakaian); Ineun Mayok
(Pakaian Adat); Jaket garbadine [pakaian]; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian; Kaus pakaian; Manset
untuk lengan kemejas (pakaian); Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian); Oroba Si Oli (Pakaian Adat);
Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini;
Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Bundo
Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian
Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan dalam air; Pakaian
anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam,
gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan
dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana,
celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus
kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan
lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dari kertas (bukan untuk
kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak;
Pakaian jeans untuk anak; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian ketat yang
pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga;
Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian pramuka; Pakaian renang; Pakaian
seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian
malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk
olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita
ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang
menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket
dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana
panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa
lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk
pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas
di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk
bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan
celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk
pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah,
jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja,
kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan,
sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan,
celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan
pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo,
sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga,
kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup
kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket
(shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi
bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim
dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju
renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet
suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi
pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu
(wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank

740
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top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala,
visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk
pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas,
bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung
tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak,
pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar,
pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup
setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi,
penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Pelindung
telinga [pakaian]; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku
(pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Rok dalam
[pakaian dalam]; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sarung tangan tenun (pakaian); Setelan pakaian main; Singkot
(Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian
Kepala (Pakaian)); Teluk Belanga (Pakaian Adat); Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar
matahari (pakaian); Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita (pakaian); Tunik jumbo (pakaian); Uis Gara (Pakaian
Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); artikel pakaian untuk manusia; atasan [pakaian]; atasan [pakaian]
rugby; baju kaos [pakaian]; baju rajut (pakaian); ban lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian); band bersalin [pakaian]; band
leher [bagian dari pakaian]; bandeaux [pakaian]; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara
silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari
pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan
balita; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bodices [pakaian dalam]; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan
[pakaian]; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana dalam [pakaian]; celana dalam wanita yang digabungkan
dengan pakaian luar; celana pakaian; celana panjang [pakaian kantor]; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek
pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celemek [pakaian]; chemises (jenis pakaian dalam untuk
wanita); dasi (pakaian); earbands [pakaian]; foulards [artikel pakaian]; gabardines [pakaian]; gaun [pakaian bisnis]; gaya
pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for
footlets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian];
gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk
stocking [bagian dari pakaian]; hanbok [pakaian tradisional Korea]; hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; ikat pinggang
(pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang
untuk pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket
garbadine (pakaian); jaket menjadi pakaian; jaket untuk pengendara sepeda motor; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas
tahan air untuk pengendara sepeda motor; jas tiga potong [pakaian]; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional
Korea]; jumpsuits [pakaian]; kaftan batik (pakaian); kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kantong untuk pakaian;
kaus [pakaian]; kaus tanpa lengan, pakaian; kebaya batik (pakaian); kemeja [pakaian bisnis]; kepala membungkus [pakaian];
kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset
[pakaian yayasan]; korset mantel parit (pakaian); korset menjadi pakaian dalam; kostum rakyat [pakaian]; kurta (pakaian);
lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar];
maillots [pakaian renang]; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel
[pakaian]; masker wajah musim dingin [pakaian]; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; muffs
[pakaian]; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian atasan dari bulu; pakaian basah untuk berselancar;
pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian basah untuk ski air; pakaian
bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi;
pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi
dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]);
pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam
kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria;
pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi;
pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian dan celana untuk
olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit;
pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal;
pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir;
pakaian kasual untuk bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian
khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing; pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi;
pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen;
pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak
perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis
kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian
mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga;
pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki;
pakaian pendakian; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar;
pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun
rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian
renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk
pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian ringan; pakaian ruam; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur
salju; pakaian seragam; pakaian siap pakai; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet;
pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian
tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun;
pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal; pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk
digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi;
pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki;
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pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk
berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian untuk
olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk
senam; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di
tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket,
jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall),
piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki,
pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian
renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan
windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang menahan angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian
yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas
celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup
kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau
neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian
dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, Tshirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paramentos [pakaian];
penghangat kaki (pakaian); penghangat lengan [pakaian]; penghangat lutut [pakaian]; penyangga pakaian; rajutan [pakaian];
rok [pakaian bisnis]; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang
terbuat dari kain [pakaian]; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan
pakaian; sarung tangan untuk pakaian; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor; selendang [pakaian]; sepatu bot untuk
pengendara sepeda motor; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu
luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga,
celana olahraga; set pendek [pakaian]; setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk
olahraga; shift [pakaian]; slip pakaian dalam; sriwal (pakaian); tali bra [bagian dari pakaian]; tali untuk bra [bagian pakaian];
teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; topi kertas [pakaian]; topi pesta [pakaian]; tubuh [pakaian]; wimples
(pakaian)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071497
: 21/10/2021 15:36:27
:
: Shenzhen Gwell Times Technology Co., Ltd.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: B01, first floor, building No.9, Nanshan Yungu start-up business industrial park
second part, No.2, Pingshan first road, Pingshan Community, Taoyuan Street,
Nanshan district, Shenzhen
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: yoosee
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===Bel pintu listrik; Peralatan jaringan komunikasi; alat pemantauan, selain untuk keperluan medis; instalasi pencegahan
pencurian, listrik; kamera perekam; kamera televisi; monitor [program komputer]; monitor video bayi; robot pengintai
keamanan; telepon video===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071498
: 21/10/2021 15:36:45
:
: INDAH PUTRI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sekolah Kencana IV, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: INDOHONEY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau tua, Kuning dan Hitam
: 30
: ===Hasil produksi Madu; Minuman berbahan dasar madu; madu; madu mentah [pemanis alami]; madu, madu sirup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021071499
: 21/10/2021 15:38:42
:

540 Etiket

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: GUANGZHOU INVESTRONICA M&E TECHNOLOGY CO.,LTD

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Room 3406, No 298, Yanjiang Middle Road, Yuexiu District Guangzhou, Guangdong
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: investronica sistemas + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 7
: ===Mesin pengerjaan kulit; aparatur mengangkat; bingkai berputar; gunting, listrik; loading ramps; mengemudi motor, selain
untuk kendaraan darat; mesin hemming; mesin jahit; mesin pembungkus; mesin pemintal; mesin pemotong; mesin
penghancur [mesin] untuk keperluan industri; mesin pengupas kulit; mesin setrika; mesin untuk industri tekstil; penanganan
mesin, [manipulator] otomatis; peralatan mesin; peralatan mesin untuk industri elektronik; robot industri; sabuk lift; sabuk untuk
konveyor; sabuk untuk mesin; transporter pneumatik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071500
: 21/10/2021 15:42:30
:
: PT. BUZZ BERKAT INDONESIA

540 Etiket

: Kencana Tower Lantai 11, Business Park Kebon Jeruk Jalan Raya Meruya Ilir No. 88
RT 001 RW 005 Jakarta Barat., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620
: Muhammad Kenang Maulana S.Pd
: PATENDO, Satrio Tower Level 16, Jl. Prof DR. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BUZZ
: BUZZ: Merupakan bagian dari nama perusahaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 37
: ===Jasa stasiun pengisian untuk kendaraan listrik; layanan pengisian ulang untuk kendaraan listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071501
: 21/10/2021 15:43:38
:
: Nur Haq Maliawan

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Alamanda RT 10 RW 07 No. 33, Kota Depok, Jawa Barat, 16451
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Gurasa
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Coklat, Kuning
: 30
: ===Bumbu instan bubuk; Campuran-campuran untuk membuat kue; Custard; Pasta; Tepung jagung; Tepung kentucky; bahan
makanan untuk adonan roti dan kue; baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan memanggang]; biji-bijian olahan; bubuk
pengembang; bubuk untuk membuat es krim; bubuk untuk menggoreng ayam; campuran custard; campuran roti dalam bentuk
bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran-campuran untuk membuat produk-produk roti; custard
[makanan penutup panggang]; isi berbahan dasar custard untuk kue dan pai; jagung, digiling; perasa pandan untuk keperluan
kuliner; ragi; ragi, baking powder; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sereal dan biji-bijian olahan; tepung
jagung; tepung kacang kacangan; tepung kue; tepung untuk makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071502
: 21/10/2021 15:44:51
:
: Top Victory Investments Limited

Alamat Pemohon

: Units 1208-16, 12th Floor, C-Bons International Center, 108 Wai Yip Street, Kwun

540 Etiket

540 Etiket
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tong, Kowloon
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===Alat pengatur (regulator), listrik; Kabel USB; Kotak Konverter; Layar LED; Layar sentuh; Penerima dan pemancar radio;
Peralatan jaringan komunikasi; Peralatan pengenalan wajah; Tampilan-tampilan layar LED (LED Displays); USB flash drive;
adaptor listrik; alat elektro-dinamis untuk kendali jarak jauh sinyal; alat pengajaran; alat pengajaran audiovisual; alat untuk
memeriksa absensi kerja; antarmuka untuk komputer; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; display panel datar
yang fleksibel untuk komputer; dudukan untuk peralatan komputer; headphone; jam tangan pintar; joystick untuk digunakan
dengan komputer, selain untuk video game; kacamata pintar; kacamata realitas virtual; kamera televisi; kamera video digital;
kamera web; kas register; keyboard komputer; komputer; komputer laptop; komputer notebook; komputer pribadi; komputer
tablet; konverter frekuensi; kotak distribusi [listrik]; kunci pintu sidik jari; layar gambar bergerak; layar kristal cair; mikrofon;
mikrokontroler; monitor; monitor [perangkat keras komputer]; monitor [program komputer]; papan distribusi [listrik]; papan
pengumuman elektronik; papan tulis elektronik; papan tulis interaktif elektronik; pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pemutar
media portabel; pena elektronik [unit tampilan visual]; penerima audio dan video; pengendali daya; penyangga yang diadaptasi
untuk layar komputer; peralatan proyeksi; peralatan televisi; peralatan transmisi sinyal; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak pengenalan gerakan; perangkat lunak permainan komputer,
dapat diunduh; perangkat periferal komputer; pickup untuk peralatan telekomunikasi; ponsel pintar; printer untuk digunakan
dengan komputer *; prosesor sinyal digital; prosesor video; proyektor video; robot humanoid dengan kecerdasan buatan; robot
pengajar; robot pengintai keamanan; sensor listrik; software simulasi pelatihan virtual reality di bidang pendidikan; stylus
kapasitif untuk perangkat layar sentuh; tampilan light emitting diode [LED]; tanda-tanda digital; tas disesuaikan untuk laptop;
terminal komputer; terminal layar sentuh interaktif; terminal point-of-sale [POS]; tetikus komputer; transformator [listrik]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071503
: 21/10/2021 15:49:44
:
: Top Victory Investments Limited

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Units 1208-16, 12th Floor, C-Bons International Center, 108 Wai Yip Street, Kwun
Tong, Kowloon
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AGON + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, merah, putih, abu-abu gradasi, merah gradasi
: 9
: ===Alat pengatur (regulator), listrik; Kabel USB; Kotak Konverter; Layar LED; Layar sentuh; Penerima dan pemancar radio;
Peralatan jaringan komunikasi; Peralatan pengenalan wajah; Tampilan-tampilan layar LED (LED Displays); USB flash drive;
adaptor listrik; alat elektro-dinamis untuk kendali jarak jauh sinyal; alat pengajaran; alat pengajaran audiovisual; alat untuk
memeriksa absensi kerja; antarmuka untuk komputer; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; display panel datar
yang fleksibel untuk komputer; dudukan untuk peralatan komputer; headphone; jam tangan pintar; joystick untuk digunakan
dengan komputer, selain untuk video game; kacamata pintar; kacamata realitas virtual; kamera televisi; kamera video digital;
kamera web; kas register; keyboard komputer; komputer; komputer laptop; komputer notebook; komputer pribadi; komputer
tablet; konverter frekuensi; kotak distribusi [listrik]; kunci pintu sidik jari; layar gambar bergerak; layar kristal cair; mikrofon;
mikrokontroler; monitor; monitor [perangkat keras komputer]; monitor [program komputer]; papan distribusi [listrik]; papan
pengumuman elektronik; papan tulis elektronik; papan tulis interaktif elektronik; pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pemutar
media portabel; pena elektronik [unit tampilan visual]; penerima audio dan video; pengendali daya; penyangga yang diadaptasi
untuk layar komputer; peralatan proyeksi; peralatan televisi; peralatan transmisi sinyal; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak pengenalan gerakan; perangkat lunak permainan komputer,
dapat diunduh; perangkat periferal komputer; pickup untuk peralatan telekomunikasi; ponsel pintar; printer untuk digunakan
dengan komputer *; prosesor sinyal digital; prosesor video; proyektor video; robot humanoid dengan kecerdasan buatan; robot
pengajar; robot pengintai keamanan; sensor listrik; software simulasi pelatihan virtual reality di bidang pendidikan; stylus
kapasitif untuk perangkat layar sentuh; tampilan light emitting diode [LED]; tanda-tanda digital; tas disesuaikan untuk laptop;
terminal komputer; terminal layar sentuh interaktif; terminal point-of-sale [POS]; tetikus komputer; transformator [listrik]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021071504
: 21/10/2021 15:50:24
:
: Top Victory Investments Limited

540 Etiket

Halaman 737 dari 1251

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Units 1208-16, 12th Floor, C-Bons International Center, 108 Wai Yip Street, Kwun
Tong, Kowloon
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AGON
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===Alat pengatur (regulator), listrik; Kabel USB; Kotak Konverter; Layar LED; Layar sentuh; Penerima dan pemancar radio;
Peralatan jaringan komunikasi; Peralatan pengenalan wajah; Tampilan-tampilan layar LED (LED Displays); USB flash drive;
adaptor listrik; alat elektro-dinamis untuk kendali jarak jauh sinyal; alat pengajaran; alat pengajaran audiovisual; alat untuk
memeriksa absensi kerja; antarmuka untuk komputer; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; display panel datar
yang fleksibel untuk komputer; dudukan untuk peralatan komputer; headphone; jam tangan pintar; joystick untuk digunakan
dengan komputer, selain untuk video game; kacamata pintar; kacamata realitas virtual; kamera televisi; kamera video digital;
kamera web; kas register; keyboard komputer; komputer; komputer laptop; komputer notebook; komputer pribadi; komputer
tablet; konverter frekuensi; kotak distribusi [listrik]; kunci pintu sidik jari; layar gambar bergerak; layar kristal cair; mikrofon;
mikrokontroler; monitor; monitor [perangkat keras komputer]; monitor [program komputer]; papan distribusi [listrik]; papan
pengumuman elektronik; papan tulis elektronik; papan tulis interaktif elektronik; pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pemutar
media portabel; pena elektronik [unit tampilan visual]; penerima audio dan video; pengendali daya; penyangga yang diadaptasi
untuk layar komputer; peralatan proyeksi; peralatan televisi; peralatan transmisi sinyal; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak pengenalan gerakan; perangkat lunak permainan komputer,
dapat diunduh; perangkat periferal komputer; pickup untuk peralatan telekomunikasi; ponsel pintar; printer untuk digunakan
dengan komputer *; prosesor sinyal digital; prosesor video; proyektor video; robot humanoid dengan kecerdasan buatan; robot
pengajar; robot pengintai keamanan; sensor listrik; software simulasi pelatihan virtual reality di bidang pendidikan; stylus
kapasitif untuk perangkat layar sentuh; tampilan light emitting diode [LED]; tanda-tanda digital; tas disesuaikan untuk laptop;
terminal komputer; terminal layar sentuh interaktif; terminal point-of-sale [POS]; tetikus komputer; transformator [listrik]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071505
: 21/10/2021 15:52:04
:
: STANLEY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Veteran No P – 23 – 57 BLW, Rt.000 Rw.000, Kel. Belawan I, Medan, Kota
Medan, Sumatera Utara
: Ang Jason S.E.,
: Jalan Angke Jaya 7 No 22 Rt/012 Rw/005 Angke

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INHERB
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, hijau muda, hijau tua, putih
: 5
: ===Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplement; obat-obatan; obat-obatan
farmasi; obat-obatan herbal; sediaan obat; suplemen herbal; suplemen nutrisi; suplemen vitamin; vitamin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071506
: 21/10/2021 15:52:50
:
: Top Victory Investments Limited

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Units 1208-16, 12th Floor, C-Bons International Center, 108 Wai Yip Street, Kwun
Tong, Kowloon
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===Alat pengatur (regulator), listrik; Kabel USB; Kotak Konverter; Layar LED; Layar sentuh; Penerima dan pemancar radio;
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Peralatan jaringan komunikasi; Peralatan pengenalan wajah; Tampilan-tampilan layar LED (LED Displays); USB flash drive;
adaptor listrik; alat elektro-dinamis untuk kendali jarak jauh sinyal; alat pengajaran; alat pengajaran audiovisual; alat untuk
memeriksa absensi kerja; antarmuka untuk komputer; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; display panel datar
yang fleksibel untuk komputer; dudukan untuk peralatan komputer; headphone; jam tangan pintar; joystick untuk digunakan
dengan komputer, selain untuk video game; kacamata pintar; kacamata realitas virtual; kamera televisi; kamera video digital;
kamera web; kas register; keyboard komputer; komputer; komputer laptop; komputer notebook; komputer pribadi; komputer
tablet; konverter frekuensi; kotak distribusi [listrik]; kunci pintu sidik jari; layar gambar bergerak; layar kristal cair; mikrofon;
mikrokontroler; monitor; monitor [perangkat keras komputer]; monitor [program komputer]; papan distribusi [listrik]; papan
pengumuman elektronik; papan tulis elektronik; papan tulis interaktif elektronik; pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pemutar
media portabel; pena elektronik [unit tampilan visual]; penerima audio dan video; pengendali daya; penyangga yang diadaptasi
untuk layar komputer; peralatan proyeksi; peralatan televisi; peralatan transmisi sinyal; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak pengenalan gerakan; perangkat lunak permainan komputer,
dapat diunduh; perangkat periferal komputer; pickup untuk peralatan telekomunikasi; ponsel pintar; printer untuk digunakan
dengan komputer *; prosesor sinyal digital; prosesor video; proyektor video; robot humanoid dengan kecerdasan buatan; robot
pengajar; robot pengintai keamanan; sensor listrik; software simulasi pelatihan virtual reality di bidang pendidikan; stylus
kapasitif untuk perangkat layar sentuh; tampilan light emitting diode [LED]; tanda-tanda digital; tas disesuaikan untuk laptop;
terminal komputer; terminal layar sentuh interaktif; terminal point-of-sale [POS]; tetikus komputer; transformator [listrik]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071507
: 21/10/2021 15:53:53
:
: WENDI WIJAYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gg. Panca Krida No. 19 RT. 007 RW. 004, Duri Utara, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TAIBANTENK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, MERAH, PUITIH
: 35
:
===Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik
dan kit kosmetik; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan
aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi,
kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa toko; Jasa toko
dan jasa toko eceran secara online menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko eceran secara online; Jasa
toko eceran secara online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Jasa toko grosir yang
menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko online sepatu bekas; Jasa toko ritel online yang
menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film, musik,
video, dan program TV; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan
asesoris untuk keperluan olahraga; Layanan pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang (tidak
termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang
tersebut, layanan yang dapat disediakan melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat atau melalui
media elektronik seperti melalui toko online, situs web atau belanja melalui program televisi; Layanan perdagangan elektronik,
yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak permainan komputer, permainan, pakaian;
Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku
cadang mobil; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan granit, keramik; Layanan toko grosir online yang
menjual bahan - bahan untuk membuat bingkai, batu alam, panel, kertas pelapis dinding; Layanan toko grosir yang
menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan toko grosir yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir
yang menampilkan penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan
dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel online menampilkan rekaman
musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman video, dan produk yang terkait dengan musik; Layanan toko
ritel online menu utama kopi; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang
menampilkan buku; Layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video pra - rekaman yang dapat diunduh; Layanan
toko ritel online yang menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait;
Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang menampilkan topi; Layanan toko ritel
online yang menjual peralatan fotografi/videografi.; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan
perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko
ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; TOKO SERBA ADA; Toko eceran yang menjual peralatan listrik rumah
tangga; Toko kue online; Toko makanan online; Toko minuman online; Toko online dan offline (shop fasade) yang
menampilkan dan menjual barang-barang merchandise karakter animasi; Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko
online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko online yang menjual peralatan dan perlengkapan bayi; Toko perabotan; Toko roti
online; Toko sparepart dan aksesoris kendaraan; Toko-toko Grosir Elektronik; grosir online terkomputerisasi dan jasa toko
eceran online; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi, minuman
berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin espresso listrik, pemadat kopi dan
teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan kaos; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang
konsumen pihak lain, kartu hadiah, dan pengiriman media digital, headset realitas virtual/maya, dan konten dan data realitas
virtual/maya; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen untuk pihak lain; jasa toko retail

740
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secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala,
dan alas kaki; jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa toko retail secara online yang meliputi
perangkat lunak komputer yang tersedia melalui internet dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik lain; jasa toko retail
secara online yang menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa toko retail secara online yang menampilkan
headset realitas virtual/maya dan augmented reality, permainan (games), konten dan media digital; jasa toko ritel online yang
menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan pertunjukkan televisi; jasa-jasa toko ritel online menampilkan konten
audio, video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh sebelumnya; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan
dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja
lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung,
topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game,
mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter,
boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan ritel disediakan oleh toko-toko suvenir online; layanan toko
buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen bisnis; layanan toko buku ritel online yang
menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen proyek; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook
di bidang manajemen strategis; layanan toko grosir online dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir online yang
menampilkan alas kaki; layanan toko grosir online yang menampilkan alat bantu seks; layanan toko grosir online yang
menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia;
layanan toko grosir online yang menampilkan alat musik; layanan toko grosir online yang menampilkan alat yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko grosir online
yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel menjahit; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko
grosir online yang menampilkan artikel untuk digunakan dengan tembakau; layanan toko grosir online yang menampilkan
bahan bakar; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko
grosir online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; layanan toko grosir online yang menampilkan
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko
grosir online yang menampilkan bahan seni; layanan toko grosir online yang menampilkan barang bawaan; layanan toko grosir
online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko grosir online yang menampilkan barang-barang yang dipanggang;
layanan toko grosir online yang menampilkan benang; layanan toko grosir online yang menampilkan bir; layanan toko grosir
online yang menampilkan cokelat; layanan toko grosir online yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko grosir online
yang menampilkan es krim; layanan toko grosir online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir
online yang menampilkan furnitur; layanan toko grosir online yang menampilkan instalasi sanitasi; layanan toko grosir online
yang menampilkan instrumen horologis; layanan toko grosir online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko grosir
online yang menampilkan instrumen veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko
grosir online yang menampilkan kain; layanan toko grosir online yang menampilkan kakao; layanan toko grosir online yang
menampilkan karya seni; layanan toko grosir online yang menampilkan kendaraan; layanan toko grosir online yang
menampilkan komputer yang dapat dikenakan; layanan toko grosir online yang menampilkan konten yang direkam; layanan
toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online yang menampilkan mainan; layanan toko grosir online
yang menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir online
yang menampilkan manisan; layanan toko grosir online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko
grosir online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko
grosir online yang menampilkan pakan ternak; layanan toko grosir online yang menampilkan payung; layanan toko grosir
online yang menampilkan pelumas; layanan toko grosir online yang menampilkan pemanas; layanan toko grosir online yang
menampilkan pencahayaan; layanan toko grosir online yang menampilkan penutup dinding; layanan toko grosir online yang
menampilkan penutup lantai; layanan toko grosir online yang menampilkan perabotan; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan earthmoving; layanan toko grosir
online yang menampilkan peralatan higienis bagi manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis
untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan hortikultura; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan masak; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan medis; layanan toko grosir online
yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pemanas;
layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pembekuan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
pendingin; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan sanitasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan selam; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
terapi fisik; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan veteriner; layanan toko grosir online yang menampilkan
peralatan yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras
komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko grosir online yang menampilkan
perangkat lunak komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat navigasi; layanan toko grosir online yang
menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko grosir online yang menampilkan perhiasan; layanan toko
grosir online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko grosir online yang menampilkan perlengkapan pendidikan;
layanan toko grosir online yang menampilkan permainan; layanan toko grosir online yang menampilkan persediaan alat tulis;
layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan diet; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir online
yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan perawatan hewan;
layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan pewangi; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan
untuk membuat minuman; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol;
layanan toko grosir online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko grosir online yang menampilkan produk hortikultura;
layanan toko grosir online yang menampilkan produk kertas sekali pakai; layanan toko grosir online yang menampilkan produk
susu; layanan toko grosir online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang
menampilkan sadel; layanan toko grosir online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan senjata; layanan toko grosir online yang menampilkan smartphone; layanan toko grosir online yang
menampilkan sorbets; layanan toko grosir online yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir online yang
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menampilkan tas; layanan toko grosir online yang menampilkan teh; layanan toko grosir online yang menampilkan tembakau;
layanan toko grosir online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan tutup
kepala; layanan toko grosir online yang menampilkan utas; layanan toko grosir online yang menampilkan yogurt beku; layanan
toko online yang menampilkan jasa Pengaturan dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan
toko ritel online yang produk utamanya daging; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel dan layanan
toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam, transmisi
dan reproduksi suara dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka, lencana semua jenis,
gantungan kunci, tiket, jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji, minuman beralkohol
dan non-alkohol, gula-gula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM dan permainan
komputer, dapat diunduh aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel online dengan produk utama kendaraan;
layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan CCTV; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan
sistem keamanan; layanan toko ritel online dengan produk utamanya daging; layanan toko ritel online terkomputerisasi;
layanan toko ritel online yang menampilkan alas kaki; layanan toko ritel online yang menampilkan alat bantu seks; layanan
toko ritel online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan alat musik;
layanan toko ritel online yang menampilkan aparatur veteriner; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel berkebun;
layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kebersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kedokteran
hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel untuk
digunakan dengan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan bakar; layanan toko ritel online yang
menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk
digunakan dalam kehutanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
layanan toko ritel online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan seni; layanan
toko ritel online yang menampilkan barang cetakan; layanan toko ritel online yang menampilkan barang-barang yang
dipanggang; layanan toko ritel online yang menampilkan benang; layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat; layanan
toko ritel online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan hiburan dan
konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan televisi; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen
horologis; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen medis; layanan toko ritel online yang menampilkan instrumen
veteriner; layanan toko ritel online yang menampilkan jam tangan pintar; layanan toko ritel online yang menampilkan kain;
layanan toko ritel online yang menampilkan kakao; layanan toko ritel online yang menampilkan komputer yang dapat
dikenakan; layanan toko ritel online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel online yang menampilkan
mainan; layanan toko ritel online yang menampilkan makanan ternak; layanan toko ritel online yang menampilkan mikrofon,
speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk audio dan video,
headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan aksesorisnya;
layanan toko ritel online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel online yang menampilkan
minuman non-alkohol; layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang dapat
diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan nada dering yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang
menampilkan pelana; layanan toko ritel online yang menampilkan pelumas; layanan toko ritel online yang menampilkan
peralatan audiovisual; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan konstruksi; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan makan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan masak; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan medis; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel
online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan pendingin; layanan toko
ritel online yang menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
pertanian; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan selam; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan terapi fisik; layanan toko ritel online yang
menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras logam; layanan toko
ritel online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat navigasi;
layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat perlindungan pendengaran; layanan toko ritel online yang menampilkan
perhiasan; layanan toko ritel online yang menampilkan perlengkapan mandi; layanan toko ritel online yang menampilkan
permainan; layanan toko ritel online yang menampilkan persediaan alat tulis; layanan toko ritel online yang menampilkan
persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko
ritel online yang menampilkan persiapan pembersihan; layanan toko ritel online yang menampilkan pisau dapur; layanan toko
ritel online yang menampilkan produk hortikultura; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kertas sekali pakai;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang menampilkan
produk susu; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online
yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan senjata; layanan toko ritel online yang
menampilkan smartphone; layanan toko ritel online yang menampilkan sorbets; layanan toko ritel online yang menampilkan
suplemen makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; layanan toko ritel online yang menampilkan teh; layanan
toko ritel online yang menampilkan tembakau; layanan toko ritel online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan tutup kepala; layanan toko ritel online yang menampilkan utas; layanan toko ritel online
yang menampilkan yogurt beku; mengatur transaksi komersial, untuk orang lain, melalui toko online; toko; toko grosir; toko
grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko online; toko online dan offline untuk
barang-barang elektronik.; toko online dan offline untuk barang-barang selam; toko retail handphone; toko ritel online dalam
bidang pakaian; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produkproduk kopi dan barang-barang terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam
mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; toko-toko ritel,
pesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi,
kopi bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup
dan saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat
makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi
listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih
perlengkapan dan peralatan kopi===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071508
: 21/10/2021 15:58:07
:
: Shenzhen Kiwi Smartek Co., Ltd.

540 Etiket

: M 201-A012, Tower B, Garden-City Digital Building, No. 1079, Nanhai Ave., Yanshan
Community, Merchants Street, Nanshan District, Shenzhen
: Marodin Sijabat S.H
: Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EZII
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===Kotak Konverter; Peralatan pengenalan wajah; alat pengendali jarak jauh untuk kebutuhan rumah tangga; aplikasi
perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; detektor inframerah;
earphone; headphone; kendali jarak jauh untuk proyektor; kontrol jarak jauh untuk televisi; layar proyeksi; layar proyeksi untuk
film sinematografi; pemindai sidik jari biometric untuk pintu; pemutar media portabel; penerima audio dan video; peralatan
stereo; peralatan televisi; perangkat lunak kecerdasan buatan; proyektor; proyektor video; sensor (aparatus untuk mengukur),
selain untuk penggunaan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 5th Floor, No. 19, Lane 178, Ruihu Street, Neihu District, Taipei
: Marodin Sijabat S.H
: Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ECOHEAL + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, hitam
: 11
: ===aparatur penghilang bau udara; aparatur scrubbing gas; lampu kuman untuk pemurni udara; lampu sinar ultraviolet, bukan
untuk tujuan medis; mesin pemurni udara; pembersih udara; sterilisasi; sterilisasi bukan untuk keperluan medis; sterilisasi
udara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071509
: 21/10/2021 15:59:44
:
: ECOHEAL-TEC CO., LTD

: DID2021071510
: 21/10/2021 16:00:19
:
: MUHAMMAD YUNIYANTO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RINGIN REJO, RT. 001/RW. 005, DESA KETITANG, KEC. NOGOSARI, Kabupaten
Boyolali, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SHAHIH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 5
: ===Bahan pengikat mikotoksin sebagai suplemen diet untuk pakan ternak; Bahan tambahan/aditif makanan hewan untuk
digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Campuran bahan simbiotik untuk digunakan pada produk,
sediaan,suplemen dan bahan makanan untuk keperluan medis; Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung
satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein susu, atau konsentrat protein whey; Ekstra herbal untuk tujuan
medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Formula obat herbal; Implan kulit biologis, yaitu, larutan visco-suplemen
untuk mengisi keriput; Jamu herbal; Jintan Hitam (Herbal); Kasein untuk suplemen diet; Krim obat herbal; Makanan batangan

740
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pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan
dokter hewan dan akuakultur, suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur.; Makanan tambahan untuk
kesehatan/berenergi untuk keperluan medis (food suplement); Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal
untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman non-alkohol yang mengandung suplemen bernutrisi; Minuman suplemen
berbahan baku herbal; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen dari madu; Minuman
suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan; Minuman
suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman suplemen untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet;
Minyak buah merah untuk suplemen; Minyak jintan Hitam (Herbal); Nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet;
Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus); Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat
herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Obat paten Cina; Obat
pencuci darah; Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia; Produk pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan
energi; Protein suplemen diet berbahan dasar tumbuhan dalam bentuk bubuk; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein
bubuk untuk dikonsumsi manusia yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal; Protein untuk suplemen
diet; Ramuan herbal tradisional; Ramuan obat tradisional Cina; Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada
pernafasan; Sediaan farmasi untuk obat selesma; Sediaan obat batuk; Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan,
suplemen kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Serbuk
untuk suplement diet; Suplemen diet dan gizi; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture;
Suplemen diet nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen diet protein dan produk protein untuk konsumsi manusia; Suplemen
diet untuk hewan, yaitu, hewan peliharaan dan ternak; Suplemen diet untuk keperluan medis; Suplemen diet untuk
mempercepat pertumbuhan probiotik; Suplemen diet yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen diet
yang terdiri dari unsur mikro; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen
nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan,
minuman dan kosmetik; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen diet, sediaan vitamin dan
mineral untuk pembuahan, kehamilan dan paska-melahirkan, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Suplemen diet, yaitu,
bar protein; Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau sachet; Suplemen gizi dan makanan, yaitu probiotik untuk
digunakan dalam makanan dan suplemen makanan untuk konsumsi manusia; Suplemen gizi untuk digunakan dalam budidaya
perikanan (akuakultur); Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplemen kolostrum; Suplemen laktasi bernutrisi dalam
bentuk kapsul, teh, dan tincture untuk mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen
laktasi bernutrisi untuk konsumsi manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture;
Suplemen makanan (supplement diet); Suplemen makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen makanan biji rami;
Suplemen makanan dan gizi; Suplemen makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen
makanan diet; Suplemen makanan hewan untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan;
Suplemen makanan hewan untuk menggemukkan; Suplemen makanan minyak biji rami; Suplemen makanan oral untuk
penggunaan medis; Suplemen makanan tambahan untuk hewan; Suplemen makanan tanpa resep untuk manusia; Suplemen
makanan untuk keperluan medis; Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino; Suplemen makanan yang terdiri dari
asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen nutrisi dalam sifat berbasis
protein, berbentuk snack bar padat nutrisi; Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen nutrisi ekstrak bakteri asam
laktat; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen nutrisi untuk keperluan
medis; Suplemen nutrisi untuk konsumsi manusia terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna
hijau; Suplemen tambahan nutrisi; Suplemen untuk ibu hamil; Suplemen untuk makanan hewan; Suplemen untuk sendi dan
tulang (untuk keperluan medis); Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplemen zat
besi untuk anemia karena kekurangan zat besi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen bernutrisi
untuk keperluan medis; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement dan produk
nutrisi untuk keperluan dan penggunaan medis; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat
berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak
angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis,
salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu
hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur
untuk keperluan medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan
minuman penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; Teh herbal untuk tujuan
pengobatan; acai powder, suplemen diet; aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif non-obat untuk
makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; agen antileprotik; agen pengiriman dalam bentuk film terlarut yang
memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; agen pengiriman dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman
suplemen gizi; agen pengiriman obat; agen pengiriman obat dalam bentuk bubuk yang memberikan pelepasan terkontrol
bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk kapsul yang menyediakan pelepasan
terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk pelapis untuk tablet yang
memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk tablet yang memberikan pelepasan terkontrol
bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk wafer yang dapat dimakan untuk
membungkus obat-obatan bubuk; agen pengiriman obat yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman
obat yang terdiri dari senyawa yang memfasilitasi pengiriman berbagai obat-obatan; aluminium asetat untuk keperluan
farmasi; analeptik; analgesik; anestesi; anestesi untuk penggunaan bedah; anestesi untuk penggunaan non-bedah; anhidrotik;
antasida; anti-dermoinfectives; anti-infeksi; anti-inflamasi; anti-oksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; antibiotik
untuk digunakan dalam kedokteran gigi; antibiotik untuk ikan; antibiotik untuk keperluan dokter hewan; antibodi untuk
keperluan medis; antidepresan; antiemetik; antihipertensi; antihistamin; antikoagulan; antioksidan [suplemen makanan];
antioksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; antioksidan untuk suplemen gizi; asam amino untuk keperluan
dokter hewan; asam amino untuk keperluan medis; bahan makanan hewani untuk keperluan medis; bahan makanan,
suplemen makanan dan minuman untuk keperluan farmasi, mengandung trigliserida rantai medium dan memiliki efek
menyehatkan; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; bakteri probiotik [suplemen makanan]; balsem
analgesik; bar energi suplemen gizi; batang energi digunakan sebagai suplemen nutrisi; bee pollen untuk digunakan sebagai
suplemen makanan diet; biofarmasi untuk pengobatan kanker; bubuk protein sebagai pengganti makanan untuk digunakan
sebagai suplemen diet, protein yang dikocok (protein shakes); campuran minuman suplemen diet; campuran minuman
suplemen diet bubuk rasa buah; campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman suplemen gizi bubuk untuk
keperluan medis; campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen
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makanan diet; campuran minuman suplemen makanan diet untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen makanan
diet, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; cuci tangan anti-mikroba; cuci tangan dengan
antibiotik; digital; dipsticks untuk keperluan pengujian medis; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis;
ekstrak herbal untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; energy bar digunakan sebagai suplemen
makanan; enzim untuk suplemen diet; gel anti-inflamasi; gelang diresapi dengan obat nyamuk; gula diet untuk keperluan
medis; gula susu [suplemen gizi]; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; herbal merokok
untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan; infus herbal obat; jujube, diobati; kapsul tambahan herbal pria; kapsul untuk
obat-obatan; kapsul yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan;
kasein untuk suplemen diet; kayu cedar untuk digunakan sebagai obat nyamuk; kerah antiparasit untuk hewan; konsentrat
kalsium susu [suplemen gizi]; krim antibiotik; krim antijamur untuk keperluan medis; krim herbal untuk keperluan medis; kulit
angostura untuk keperluan medis; lotion anti-terbang; lotion tangan antibakteri; makanan dan minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan dokter hewan; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan minuman
diet yang diadaptasi untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan
medis atau kedokteran hewan; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan,
makanan untuk bayi; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan
dokter hewan; makanan suplemen vitamin dan mineral; makanan/minuman suplemen kesehatan; memberi makan suplemen
untuk keperluan dokter hewan; mengobati; mineral dan suplemen mineral; minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk
keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk penggunaan
dokter hewan; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi hati; minuman medis dalam bentuk suplemen
diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman suplemen diet; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan
medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minyak almond untuk keperluan farmasi; minyak anti-horsefly;
minyak dill untuk keperluan medis; obat antijamur; obat dan salep herbal; obat dronabinol; obat herbal; obat jagung; obat
kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat luar berbahan baku herbal; obat pereda luka bakar; obat sitostatik untuk
keperluan medis; obat tetes pereda batuk; obat tetes telinga; obat-obatan antibakteri; obat-obatan berbahan baku herbal; obatobatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan kardiovaskular; obat-obatan mentah; obat-obatan tanpa resep; obat-obatan
untuk keperluan medis; paket lumpur herbal untuk tujuan terapeutik; pelumas seksual pribadi berbasis lidah buaya; pembersih
antibakteri; pembersih kamar mandi desinfektan; penangkal racun; pencernaan untuk keperluan farmasi; pencucian hewan
[insektisida]; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; pengganti makanan dan campuran minuman
suplemen diet untuk keperluan medis; permen, obat; pil antioksidan; pil herbal untuk pengobatan diabetes; plester analgesik
anti-inflamasi; preparat kimia untuk keperluan pengobatan; probiotik digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk
digunakan sebagai suplemen diet; produk dan suplemen makanan kesehatan; protein untuk suplemen diet; ragi bir untuk
digunakan sebagai suplemen makanan; royal jelly [suplemen gizi]; sabun antibakteri; salep anti-gatal [antipruritik]; salep antigatal herbal untuk hewan peliharaan; salep anti-inflamasi; salep antibiotik; salep kulit sakit herbal untuk hewan peliharaan;
sediaan analgesik; sediaan androgen; sediaan anti-diabetes; sediaan anti-infeksi untuk keperluan dokter hewan; sediaan antiinflamasi dan antipiretik; sediaan anti-kanker; sediaan antibakteri; sediaan antibakteri untuk penggunaan hewan; sediaan
antibiotik; sediaan anticryptogamic; sediaan antihemoroid; sediaan antijamur; sediaan antimikroba untuk menghambat
dekomposisi mikrobiologis; sediaan asam amino untuk keperluan dokter hewan; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan
diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan
gangguan kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan
komposisi farmasi untuk pengobatan dan pencegahan kanker; sediaan diet berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan
medis; sediaan diet disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan farmasi antibakteri; sediaan farmasi antiepilepsi; sediaan
farmasi dan zat untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi untuk mengobati alergi; sediaan farmasi untuk
mengobati cedera olahraga; sediaan farmasi untuk mengobati chloasma; sediaan farmasi untuk mengobati dan mencegah
penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan
metabolisme; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan organ sensorik; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan sistem
pencernaan; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk mengobati halitosis;
sediaan farmasi untuk mengobati hipoglikemia; sediaan farmasi untuk mengobati ketombe; sediaan farmasi untuk mengobati
lesi yang disebabkan secara fisik; sediaan farmasi untuk mengobati masalah epidermal; sediaan farmasi untuk mengobati
penyakit pernapasan; sediaan farmasi untuk mengobati rinitis alergi dan asma; sediaan farmasi untuk mengobati sengatan
matahari; sediaan farmasi untuk mengobati tumor ganas; sediaan farmasi untuk pengobatan asam urat; sediaan farmasi untuk
pengobatan cacing pada hewan peliharaan; sediaan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan farmasi untuk pengobatan
disfungsi ereksi; sediaan farmasi untuk pengobatan epilepsi; sediaan farmasi untuk pengobatan fibrosis kistik; sediaan farmasi
untuk pengobatan gangguan hormonal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal dan pencegahan
osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan irama jantung; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan
muskuloskeletal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan
hiperkolesterol; sediaan farmasi untuk pengobatan hiperlipidemia; sediaan farmasi untuk pengobatan hipertensi; sediaan
farmasi untuk pengobatan mastitis; sediaan farmasi untuk pengobatan multiple sclerosis; sediaan farmasi untuk pengobatan
osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit Parkinson; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan
gangguan terkait sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan kondisi mata; sediaan farmasi
untuk pengobatan penyakit menular; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi untuk
pengobatan penyakit virus; sediaan herbal untuk keperluan medis; sediaan kimia untuk mengobati busuk gandum; sediaan
kimia untuk mengobati infeksi patogenik yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati jamur; sediaan kimia
untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi
tanaman anggur; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman sereal; sediaan kimia untuk
mengobati phylloxera; sediaan lidah buaya untuk keperluan farmasi; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis;
sediaan niacinamide untuk pengobatan jerawat; sediaan nutraceutical untuk digunakan sebagai suplemen diet; sediaan
pengobatan dismenore; sediaan pengobatan jamur kuku; sediaan pengobatan kardiovaskular; sediaan pengobatan mual;
sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai suplemen pada susu formula bayi; sediaan-sediaan pengganti makanan
(suplemen); sediaan-sediaan untuk suplemen kesehatan; semen binatang; semprotan anti serangga; semprotan antiinflamasi; semprotan antibakteri; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; semprotan herbal
untuk keperluan medis; serat biji rami untuk digunakan sebagai suplemen makanan; serat makanan untuk digunakan sebagai
bahan dalam pembuatan suplemen makanan; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui perendaman kaki; serbuk
kalsium (suplemen); sirup obat batuk; suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen bernutrisi dengan probiotik;
suplemen bernutrisi keperluan medis; suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan nutrisi;
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suplemen diet; suplemen diet albumin; suplemen diet alginat; suplemen diet atau zat gizi tambahan; suplemen diet biji rami;
suplemen diet biji rami untuk hewan; suplemen diet bubuk anggur merah; suplemen diet dari mineral untuk hewan; suplemen
diet dari serbuk sari; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau memiliki manfaat kesehatan; suplemen
diet gandum; suplemen diet glukosa; suplemen diet glukosa untuk hewan; suplemen diet herbal; suplemen diet kolostrum;
suplemen diet lesitin; suplemen diet probiotik; suplemen diet propolis; suplemen diet protein kedelai; suplemen diet ragi;
suplemen diet royal jelly; suplemen diet seng; suplemen diet spirulina; suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan
akuakultur; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen diet untuk mengendalikan berat
badan; suplemen diet untuk mengendalikan kolesterol; suplemen diet wheatgrass; suplemen diet yang terdiri dari asam amino;
suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk; suplemen
gizi dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam bentuk butiran; suplemen gizi dalam bentuk butiran untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk granular,
bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk gummies; suplemen gizi dalam bentuk kaplet; suplemen gizi dalam
bentuk kapsul; suplemen gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kapsul, bukan untuk
keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kunyah; suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen gizi dalam bentuk
tablet; suplemen gizi dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan
medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk untuk
keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen gizi dalam sifat
ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen gizi mineral;
suplemen gizi terutama terdiri dari kalsium; suplemen gizi terutama terdiri dari magnesium; suplemen gizi terutama terdiri dari
seng; suplemen gizi terutama terdiri dari zat besi; suplemen gizi untuk anjing; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani;
suplemen gizi untuk bahan makanan hewani, untuk keperluan medis; suplemen gizi untuk hewan; suplemen gizi untuk
keperluan kesehatan hewan; suplemen gizi untuk manusia; suplemen gizi untuk pakan ternak; suplemen gizi untuk ternak;
suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen gizi yang terbuat dari pati diadaptasi untuk keperluan medis;
suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen herbal dan makanan untuk membantu produksi susu pada
hewan menyusui; suplemen homeopati; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen kehamilan; suplemen makanan;
suplemen makanan alami untuk mengobati claustrophobia; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan
berbasis kiwicha; suplemen makanan berbasis maca; suplemen makanan berbasis protein; suplemen makanan berbasis
quinoa; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan bubuk untuk keperluan medis;
suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan dalam
bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen
makanan dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk
butiran; suplemen makanan dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk granular, bukan
untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk keperluan
medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet;
suplemen makanan dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan dan nutrisi
sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan; suplemen
makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk batangan protein siap saji; suplemen makanan diet
dalam bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam
bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam
bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen
makanan diet dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan diet
dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk,
bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk
kapsul; suplemen makanan hewan; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari
minyak; suplemen makanan kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen makanan mineral; suplemen
makanan mineral untuk manusia; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan obat untuk konsumsi
manusia; suplemen makanan terdiri dari mineral; suplemen makanan terutama terdiri dari kalsium; suplemen makanan
terutama terdiri dari magnesium; suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi; suplemen makanan untuk bayi; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan tulang; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
mukosa; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; suplemen makanan untuk hewan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan; suplemen
makanan untuk hewan peliharaan dalam bentuk suguhan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan dalam sifat campuran
minuman bubuk; suplemen makanan untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen makanan untuk manusia; suplemen
makanan untuk manusia dan hewan; suplemen makanan untuk perbaikan struktural struktur epidermis; suplemen makanan
untuk perlindungan struktural struktur epidermis; suplemen makanan untuk ternak; suplemen makanan untuk unggas, sapi,
babi dan ternak lainnya; suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen makanan yang terdiri dari
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mineral; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi
manusia (minyak); suplemen makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen mineral; suplemen minuman kolagen;
suplemen minyak biji rami; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi
bubuk untuk keperluan medis; suplemen nutrisi bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen nutrisi cair; suplemen nutrisi
dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen nutrisi non-obat
untuk pakan ternak; suplemen nutrisi untuk hewan peliharaan; suplemen nutrisi untuk kucing; suplemen nutrisi untuk manusia
dan hewan; suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai makanan fungsionalitas; suplemen nutrisi yang terdiri dari
ekstrak jamur; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen pakan ternak untuk keperluan dokter hewan;
suplemen probiotik; suplemen protein diet; suplemen protein untuk hewan; suplemen protein untuk manusia; suplemen ragi
untuk hewan; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen untuk ikan; suplemen untuk
udang; suplemen vitalitas; suplemen vitamin; suplemen vitamin cair; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat
minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; suplemen vitamin dan mineral; suplemen vitamin dan mineral untuk hewan
peliharaan; suplemen vitamin untuk hewan; susu bubuk lactobacillus instan untuk suplemen; tablet antibiotik; tablet hisap
pelega tenggorokan madu herbal; tablet hisap suplemen seng; tambalan suplemen vitamin; teh herbal untuk tujuan
pengobatan; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan; vitamin dan suplemen vitamin; zat diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan; zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral, asam amino dan unsur mikro; zat makanan yang terdiri
dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi===
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Alamat Pemohon
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Alamat Kuasa

: Unit 03, 7/F, Apec Plaza, No. 49 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, KL
: Marodin Sijabat S.H
: Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MULTI Bebe + logo
: Tidak Ada Terjemahan
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511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Gel untuk keperluan kosmetik; deterjen cucian; krim pembersih; losion bayi; pelembut kain untuk penggunaan binatu;
sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga===
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320
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Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
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Alamat Kuasa

: 1-5-5, HIGASHISHINSAIBASHI, CHUO-KU, OSAKA
: Marodin Sijabat S.H
: Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi
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Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 21
: ===botol isolasi; botol vakum; cangkir; ceret, non-listrik; kapal minum; mug; termos terisolasi termal; wadah berisolasi
panas===
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Alamat Kuasa

: DID2021071511
: 21/10/2021 16:01:13
:
: N-TECHEM INTERNATIONAL CO., LIMITED

: DID2021071512
: 21/10/2021 16:03:22
:
: DOSHISHA CO. LTD

: JID2021071513
: 21/10/2021 16:03:54
:
: PT IDE ANAK PRODUKSI

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 10 D, Kebon Sirih, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta
:
:
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: Merek Kata
: SNDBX FILMS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511
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Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 35
: ===Layanan toko ritel yang menjual peralatan fotografi/videografi.; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa
periklanan; jasa produksi iklan; produksi iklan radio dan televisi===
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: PT NONA KESEHATAN PEREMPUAN

540 Etiket

: JALAN CIDENG BARAT NOMOR 15, KEL. DURI PULO, KEC. GAMBIR, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Kelvin Wibawa S.H.,
: Pondok Hijau Golf, Cluster Emerald, Jalan Emerald Selatan 2 No. 26, Gading
Serpong, Tangerang 15810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Muda, Merah
: 9
: ===aplikasi seluler; perangkat lunak perawatan kesehatan; platform berbasis website dan aplikasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071515
: 21/10/2021 16:05:20
:
: IWAN SUROSONO

540 Etiket

: JL. GALANG NO. 36 KEL. PANDAU HILIR, KEC. MEDAN PERJUANGAN, Kota
Medan, Sumatera Utara
: Debby Debora Octavia S.H
: Debby Debora Octavia, S.H. Jl. Perintis 2 No. 106 RT.003 RW.024 Kel. Kaliabang
Tengah, Kec. Bekasi Utara-Kota Bekasi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Dimall Digital Mall Indonesia
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru; krem (beige)
: 35
: ===Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi
daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko serba
ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel, outlet makanan dan minuman, katalog barang dagangan melalui
pemesanan surat atau melalui komunikasi telepon, atau situs barang dagangan dalam jaringan komunikasi global; Layanan
pusat perbelanjaan (Mall); Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjualpenjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Penyajian barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet, yaitu, bahan makanan, minuman,
kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan deterjen, peralatan pembersih
dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan dompet kulit, mainan dan
cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran, sediaan farmasi, kedokteran
hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan pendingin listrik, mesin
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pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; demonstrasi barang dan jasa dengan cara elektronik, juga untuk
manfaat yang disebut layanan Teleshopping dan homeshopping; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa
pendukung untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang
dan/atau jasa-jasa; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet;
menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan
barang virtual dengan pengguna lain; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; toko online===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071516
: 21/10/2021 16:06:39
:
: Edan Instruments, Inc.

540 Etiket

: No.15 Jinhui Rd., Jinsha Community, Kengzi Subdistrict, Pingshan District,
Shenzhen City, Guangdong Province
: Marodin Sijabat S.H
: Adastra An Intellectual Property Firm Epi Walk Building 3 rd Floor Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 10
: ===Alat diagnosa untuk keperluan medis; Alat monitor jantung janin; Alat pemeriksaan darah; Alat uji untuk keperluan medis;
Aparatus pernapasan medis; Apparatus yang digunakan dalam analisa medis; Peralatan dan instrumen dokter hewan;
Peralatan dan instrumen medis; Sphygmomanometer (alat pengukur tekanan darah); aparat ultrasound untuk tujuan medis;
aparatur diagnostik ultrasonik untuk tujuan medis; aparatus pemantauan denyut jantung; electrocardiographs; elektroda untuk
penggunaan medis; kamera endoskopi untuk tujuan medis; monitor oksigen untuk keperluan medis; monitor tekanan darah;
peralatan terapi galvanik; stimulator otot elektronik untuk tujuan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071517
: 21/10/2021 16:08:03
:
: PT IDE ANAK PRODUKSI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan KH Wahid Hasyim Nomor 10 D, Kebon Sirih, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SNDBX FILMS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 41
: ===Layanan fotografi; jasa produksi film; jasa-jasa fotografi pernikahan; jasa-jasa perencanaan dan koordinasi pesta dan
resepsi pernikahan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara
sosial===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071518
: 21/10/2021 16:13:11
:
: Lin Ye

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Agung Permai 4 Blok C5 Nomor 4, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Fendrik Adibuana Patria S.H.
: Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ARBOY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: merah muda, hitam
: 14

740

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Bros perhiasan; Liontin untuk kalung; alat untuk mengatur waktu acara olahraga; anting klip; anting, bukan dari logam
mulia; anting-anting; arloji saku; bagian komponen untuk jam dan arloji; barang-barang dari perhiasan imitasi; barel [jam- dan
pembuatan jam]; batu mulia imitasi; batu permata; cincin [perhiasan]; cincin, bukan dari logam mulia; emas; gantungan kunci;
gelang; gelang kaki; gelang, bukan dari logam mulia; jam alarm; jam digital; jam dinding; jam kontrol [jam utama]; jam mobil;
jam tangan; jam tangan digital; jam tangan kayu; jam tangan mekanik; jam tangan menyelam; jam tangan olahraga; jam
tangan otomatis; jangkar [jam- dan pembuatan jam]; jarum jam; kaca jam tangan; kalung choker; kalung, bukan dari logam
mulia; kantong jam; kotak perhiasan; kotak untuk arloji; kronograf [jam tangan]; kronograf sebagai arloji; logam mulia; medali;
ornamen baju dalam bentuk perhiasan; ornamen perhiasan imitasi; pendulum untuk jam; peniti hias bros (perhiasan);
perhiasan adat; perhiasan berlian; perhiasan kostum; perhiasan topi; perhiasan untuk tubuh; pin dasi; rantai jam tangan; rantai
perhiasan; rantai untuk arloji saku; rumah jam; stopwatch; tali jam tangan; tempat jam; tempat kunci===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071519
: 21/10/2021 16:13:27
:
: Kevin Leowardy

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Pukat I Gg Batulima No 16, Kel. Bantan Timur, Kec. Medan Tembung, Medan,
Kota Medan, Sumatera Utara, 20224
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Biru, Abu
: 21
: ===Garpu saji dari plastik; Sedotan minum dari plastik; Sendok saji dari plastik; Tutup gelas plastik berbentuk cembung; Tutup
gelas plastik berbentuk datar; alas piring dari gabus; botol-botol plastik; gelas kertas; gelas plastik; kotak bento; kotak makan
siang dari kertas; kotak makan siang yang terbuat dari plastik; mangkuk berbasis pulp kertas biodegradable; mangkuk plastik;
pengaduk plastik sekali pakai untuk minuman; piring kertas; piring plastik; sarung tangan plastik untuk keperluan rumah
tangga; sendok es krim; sendok saji sekali pakai; wadah makanan dan minuman yang terbuat dari plastik (berbahan singkong)
dan bio-plastik; wadah penyimpanan makanan sekali pakai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071520
: 21/10/2021 16:14:17
:
: PT NONA KESEHATAN PEREMPUAN

540 Etiket

: JALAN CIDENG BARAT NOMOR 15, KEL. DURI PULO, KEC. GAMBIR, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Kelvin Wibawa S.H.,
: Pondok Hijau Golf, Cluster Emerald, Jalan Emerald Selatan 2 No. 26, Gading
Serpong, Tangerang 15810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Muda, Merah
: 5
: ===Celana dalam haid wanita; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan pengobatan atau medis; Pembalut untuk haid;
Ramuan tradisional untuk kesehatan organ kewanitaan; Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Suplemen
makanan diet; Tampon menstruasi; Tampon untuk haid wanita; antijamur vagina; celana dalam untuk haid; desinfektan sabun
wangi; formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; handuk sanitasi; jamu untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan; krim
kulit obat; lotion kulit obat; makanan/minuman suplemen kesehatan; obat-obatan untuk mengatur siklus menstruasi; panty
liners [sanitasi]; pelembab vagina; pelumas vagina; pembersih daerah kewanitaan mengandung obat; pencucian vagina untuk
tujuan medis; pencucian vagina yang mengandung obat; sabun antibakteri; sabun desinfektan; sabun kulit antibakteri; sabun
obat; sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat;
sabun tubuh yang diberi obat; sediaan farmasi untuk pengobatan induksi ovulasi pada sindrom ovarium polikistik; sediaan in
vitro untuk memprediksi ovulasi; sediaan in vitro untuk memprediksi ovulasi untuk digunakan di rumah; sediaan peningkatan
kesuburan; sediaan sanitasi untuk kebersihan pribadi, selain perlengkapan mandi; sediaan sterilisasi sanitasi; sediaan untuk
diagnosis dan pengobatan gangguan yang berkaitan dengan reproduksi dan kesuburan seksual; sediaan untuk memprediksi
ovulasi; suplemen gizi mineral; suplemen nutrisi; tampon sanitasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: DID2021071521
: 21/10/2021 16:14:43
:

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: ISMARANI AYUNDAKASIH KHARIE

Alamat Pemohon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DESA WAIHAMA RT.004 RW.001, KEL. WAIHAMA, KEC. SANANA, KAB.
KEPULAUAN SULA, PROVINSI MALUKU UTARA 97795, Kabupaten Kepulauan
Sula, Maluku Utara, 97795
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: I'SUA BEAUTY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, PERAK, HITAM
: 3
: ===Serum kecantikan (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam
bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dekoratif; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik
untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; masker kecantikan wajah;
masker kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071522
: 21/10/2021 16:16:20
:
: PT NONA KESEHATAN PEREMPUAN

540 Etiket

: JALAN CIDENG BARAT NOMOR 15, KEL. DURI PULO, KEC. GAMBIR, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Kelvin Wibawa S.H.,
: Pondok Hijau Golf, Cluster Emerald, Jalan Emerald Selatan 2 No. 26, Gading
Serpong, Tangerang 15810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Muda, Merah
: 3
: ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,
losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Krim pencuci tangan; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim
untuk vagina yang tidak mengandung obat; Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Pencuci tangan; Pencuci tangan
dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun
Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil
(kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun
mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang
bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan
pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa
untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bubuk sabun; cairan pencuci;
eksfoliasi kulit; handuk pembersih kebersihan feminin; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim, minyak dan susu untuk
tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; membersihkan dan mencuci preparat dan bahan; pelembab dan pelembut
kulit tubuh; pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung obat; pembersih kulit; pencuci muka; pencuci tubuh (sabun) bayi;
pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pencuci wajah berbentuk bubuk; produk sabun; sabun almond;
sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun
beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang
pembersih pribadi, sediaan perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan
wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan
untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun
industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah
buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung
obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk
tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk
wajah; sabun tanpa air; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk
penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk
keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk
perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk
mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk
mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah
pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah
pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi,
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wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner,
pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion,
sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo;
sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan-sediaan untuk
memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian,
minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; semprotan deodoran feminin; semprotan untuk tubuh
yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum kulit tanpa obat; tisu yang diresapi dengan
pembersih kulit===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071523
: 21/10/2021 16:20:45
:
: Nanda Puspa Winda Sari

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Kertosari Rt 001 Rw 005 Desa gombolirang Kecamatan Kabat , Kabupaten
Banyuwangi, Jawa Timur, 68461
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PHILOS COFFEE
: Coffee : kopi

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 30
:
===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Es untuk
minuman penyegar; Hidangan dan makanan siap saji yang berbahan dasar utama pasta; Macchiato (minuman kopi yang
dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Makanan berbahan dasar tepung; Makanan dan makanan ringan porsi
kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan penutup; Makanan penutup terbuat dari nasi; Makanan ringan
berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan terutama terdiri dari pasta atau nasi;
Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan yang terbuat dari tepung kentang; Makanan siap saji yang
mengandung (terutama) mie; Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie; Makanan yang mengandung tepung;
Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Minuman Es Jeruk Kunci; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman
berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman berbahan dasar makanan berbasis susu (dairy); Minuman cokelat;
Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat
dan teh; Minuman es krim; Minuman jahe (teh jahe); Minuman kakao; Minuman karamel; Minuman karamel dengan campuran
susu; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman teh dengan atau tanpa susu;
Minuman temulawak; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Perasa, selain minyak
esensial, untuk makanan dan minuman; Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa
hidangan yang dimasak; Puding (makanan penutup); Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk
serbuk; Snack Bar (Makanan); Soufflé (makanan penutup); affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim];
bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; campuran bubuk untuk sediaan minuman cokelat; ekstrak malt
digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk minuman; intip
(makanan terbuat dari nasi yang di goreng); kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kue
untuk makanan ringan; madu untuk makanan dan minuman; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan
tambahan tempura daging, tempura makanan laut, tempura telur, tempura sayuran atau tempura jamur; makanan Untuk
Sarapan dari Padi-padian; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan penutup berbahan dasar kopi;
makanan penutup berbasis custard; makanan penutup cokelat; makanan penutup dengan rasa karamel; makanan penutup
dengan rasa kopi; makanan penutup es krim; makanan penutup vanila; makanan ringan berbasis sereal; makanan yang
dipanggang; maté (minuman infused); minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar cokelat dengan susu;
minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung susu; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar coklat
dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar espresso; minuman berbahan dasar gula aren ditambah susu,
krim keju dan gula aren bakar; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar karamel; minuman berbahan dasar
kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba,
jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar
teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar
teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbasis chamomile; minuman berbasis kopi dan minuman
berbasis kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat; minuman cokelat dengan susu; minuman dari campuran espresso, es
krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan bahan
dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh; minuman
jus jahe menjadi teh jahe; minuman kakao dengan susu; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi
dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan
susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml;
minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan
berbahan dasar kopi; minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman teh; minuman teh dengan
susu; minuman wedang jahe; minuman yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; minuman yang terbuat dari
cokelat; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari susu, bubuk coklat dan es batu; minuman yang terbuat
dari teh; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan
dasar kopi;; minuman-minuman berperisa cokelat; olahan berbahan dasar kakao bubuk untuk membuat minuman; paket
makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; perasa almond, selain minyak esensial, untuk makanan atau

740
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minuman; perasa almond, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa buah untuk makanan atau minuman, kecuali esens;
perasa buah, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman;
perasa lemon, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa untuk minuman, selain minyak esensial; perasa vanila untuk
makanan atau minuman; perasa vanila untuk minuman; produk nasi untuk makanan; produk-produk roti untuk makanan;
sediaan [berbahan dasar teh] untuk membuat minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sediaan untuk
membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk
minuman cokelat ; susu malt menjadi perasa untuk minuman; tapioca pearls (isian untuk minuman boba)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071524
: 21/10/2021 16:27:00
:
: Isti Fazah

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Tebet Barat, Rt. 010, Rw. 007, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Jakarta Selatan., Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Fendrik Adibuana Patria S.H.
: Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BED SHEET JAQUARD EMBOSSED + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, emas
: 24
: ===Kain Batik; Sarung bantal; Serbet; bahan tekstil; brokat; bunting tekstil atau plastik; gorden yang terbuat dari kain tekstil;
handuk; jersey [kain]; kain bunting; kain campuran serat kimia dasar; kain chenille; kain denim; kain fiberglass untuk
penggunaan tekstil; kain flanel; kain goni; kain kasa; kain katun; kain krep; kain linen; kain pashmina; kain pelapis tahan api;
kain perabotan; kain perbautan; kain rami; kain satin; kain sutera; kain tenun; kain tirai; kain tule; kain untuk bordir; kain untuk
penggunaan tekstil; kain wol; kain*; kanvas untuk bordir; kanvas untuk permadani; lapisan [tekstil]; lapisan topi, dari tekstil,
dalam lembaran; pelindung kasur [alas tidur]; saputangan tekstil; selimut [tempat tidur]; serbet kain; spanduk kain; sprei; taplak
meja dari tekstil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071525
: 21/10/2021 16:30:35
:
: Lemon Inc.

540 Etiket

: P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman,
KY1 – 1205
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FizzoToon
: FizzoToon = Suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 9
: ===Alat-alat streaming video; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness); Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten
multimedia dan video terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik,
inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan
(wellness) terkini; Aplikasi seluler yang dapat diunduh yang digunakan untuk pengiriman dan distribusi konten hiburan audio,
video dan multimedia termasuk teks, data, gambar, audio, video dan file audiovisual.; Konten audio, video, dan multimedia
yang direkam sebelumnya; Perangkat lunak aplikasi untuk ponsel pintar; Perangkat lunak hiburan interaktif; Perangkat lunak
komputer untuk telekomunikasi nirkabel untuk digunakan dengan perangkat/alat nirkabel; aplikasi komputer untuk streaming
video, musik dan gambar; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; aplikasi seluler yang dapat diunduh; aplikasi
seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet; aplikasi seluler yang dapat diunduh yang menampilkan
konten hiburan, termasuk konten interaktif; file gambar yang dapat diunduh; file musik yang dapat diunduh; file video yang
dapat diunduh; instrumen telekomunikasi digital; peralatan telekomunikasi digital; peralatan telekomunikasi untuk digunakan
dengan sinyal digital dan analog; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat
lunak komputer; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam
mengunggah, mengunduh, menangkap, mengedit, menyimpan, mendistribusikan dan berbagi konten fotografi dan video dan
data digital lainnya melalui jaringan komputer global dan lokal dan melalui perangkat seluler; perangkat lunak komputer untuk
memproses file musik digital; perangkat lunak komputer untuk mengakses broadband, nirkabel dan jaringan telekomunikasi
lainnya; perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital; perangkat lunak komputer untuk
menjelajahi/menelusuri (browsing) dan mengakses konten digital, perangkat lunak komputer, game komputer, karya audio,
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karya visual, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan musik; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, membuat, melihat, menampilkan, berbagi, atau
sebaliknya menyediakan media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar
ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto; perangkat lunak telekomunikasi; perangkat lunak yang dapat diunduh; perangkat
lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler untuk jejaring sosial; perangkat-perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk memungkinkan jasa-jasa jaringan sosial; rekaman video yang dapat diunduh; strip komik yang dapat
diunduh===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071526
: 21/10/2021 16:32:20
:
: ANITA PUTRI CAHYANTI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Dermosari RT. 015/RW. 006, Kel. Dermosari, Kec. Tugu, Kabupaten
Trenggalek, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Tua dan Putih
: 5
: ===Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Sediaan dan bahan
farmasi dan obat-obatan; Sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu
tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu
putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk
keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan,
sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu,
vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak
ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; Teh herbal
untuk tujuan pengobatan; bahan kimia untuk keperluan medis; bubuk pengganti makanan bergizi; ekstrak herbal obat; ekstrak
herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak tanaman untuk keperluan farmasi; ekstrak tumbuhan dan ramuan untuk keperluan
pengobatan; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; kapsul kosong untuk keperluan farmasi; kapsul untuk keperluan
farmasi; kapsul untuk obat-obatan; kapsul untuk sediaan farmasi veteriner; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk
keperluan medis; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; minuman
suplemen gizi; obat-obatan farmasi; obat-obatan untuk keperluan medis; pati untuk keperluan diet atau farmasi; pengganti
makanan gizi; permen untuk keperluan medis; sediaan dan bahan obat; sediaan farmasi dan zat untuk pengobatan penyakit
pencernaan; sediaan farmasi untuk mengobati dan mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi untuk mengobati rinitis
alergi dan asma; sediaan farmasi untuk pengobatan asam urat; sediaan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan farmasi
untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan niacinamide untuk
pengobatan jerawat; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet; sediaan obat untuk mulut harus diambil
dalam bentuk tetes; suplemen makanan; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan obat berbasis
kolagen; suplemen nutrisi; tanaman obat dalam bentuk kering atau diawetkan; teh obat; zat diet yang terdiri dari vitamin,
mineral, asam amino dan unsur mikro; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu atau
dalam kombinasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071527
: 21/10/2021 16:33:29
:
: PT. VEKORINDO BINTAN PROPERTI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP BARU RT. 005/RW.001 KELURAHAN TANJUNG UBAN SELATAN, Kabupaten
Bintan, Kepulauan Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SEVENLAND BINTAN CITY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Navy, Kuning, Putih
: 36
: ===Jasa penyewaan toko; Jasa real estat, yaitu, penjualan, pengoperasian, pemeliharaan, penyewaan, sewa dan manajemen
properti perumahan; Jual beli rumah apartemen; Sewa ruang pusat perbelanjaan; jasa agen penagihan sewa; jasa lahan
yasan/realestat yang berkaitan dengan penjualan, pembelian dan sewa guna usaha lahan yasan/realestat; jasa manajemen
real estat yang berkaitan dengan penggunaan bersama real estat yang disewakan untuk jangka waktu tertentu; manajemen
real estat dari properti sewaan; mengatur sewa dan perjanjian sewa untuk real estat; mengelola beberapa sewa/penyewaan

740
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properti untuk orang lain; menyewakan kantor, toko, properti untuk restoran, flat (flats) dan apartemen; pembiayaan sewa-beli;
penggunaan bersama real estat yang disewakan untuk jangka waktu tertentu; penyewaan ruang toko serba ada; penyewaan
toko yang bebas bea [real estate]; pinjaman sewa-beli; sewa guna tanah dan pemukiman; sewa real estat; sewa-beli
bangunan; sewa-beli tanah===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071528
: 21/10/2021 16:33:35
:
: NAZWAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERMATA HIJAU BLOK S-2 NO. 5 RT. 008 RW. 002 KEL. GROGOL UTARA KEC.
KEBAYORAN LAMA, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

740

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071529
: 21/10/2021 16:34:49
:
: PT. LAPI LABORATORIES

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Gedong Panjang No. 32, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 11240
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ENAK TIDUR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 5
: ===Jamu; Suplemen makanan dan gizi; obat-obatan farmasi; ramuan jamu; sediaan dan bahan farmasi; sediaan dan bahan
farmasi untuk pencegahan diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan penyakit dan gangguan kardiovaskular;
sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan pencegahan kanker; sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk
penggunaan manusia; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan diet yang
terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul===

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 12 Ang Mo Kio Street 65, #05-01 Lek Sun Building, Singapore 569060
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SHOP AT METRO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 35
: ===Jasa pemesanan melalui surat, telekomunikasi, online dan melalui jaringan komunikasi global; Jasa toko dan jasa toko
eceran secara online menampilkan berbagai macam barang konsumen; belanja online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071530
: 21/10/2021 16:36:59
:
: Metro (Private) Limited

: DID2021071531
: 21/10/2021 16:40:03
:
: HADI KURNIAWAN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mangga II/E-287, RT. 017/ RW. 006, Kel. Tambaksumur, Kec. Waru, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ARABEL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, Putih, Abu-abu dan Hitam
: 3
: ===Lotion pelindung sinar ultra-violet; Sabun Mandi; aromatik [minyak esensial]; baby oil [perlengkapan mandi]; basis makeup dalam bentuk pasta; body lotion untuk keperluan kosmetik; deodoran tubuh [wewangian]; gel untuk gigi; gel untuk mandi
dan mandi, bukan untuk keperluan medis; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim
kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion
rambut kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up tubuh;
masker kaki untuk perawatan kulit; minyak aromatik; minyak esensial; minyak esensial aromatik; paket kosmetik wajah;
pembilasan rambut [kondisioner sampo]; produk sabun; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun cair; sabun
krim tubuh; sabun mandi cair; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan;
sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; serum kulit tanpa obat;
serum kulit tanpa obat untuk wajah; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; wangiwangian; wewangian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071532
: 21/10/2021 16:42:09
:
: PT. GUARDIAN PHARMATAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMPLEK GREEN VILLE MAISONETTE BLOK FA 18-19, , Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SOPRINOL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 5

740

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Jamu; Suplemen makanan dan gizi; obat-obatan farmasi; ramuan jamu; sediaan dan bahan farmasi; sediaan dan bahan
farmasi untuk pencegahan diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan penyakit dan gangguan kardiovaskular;
sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan pencegahan kanker; sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk
penggunaan manusia; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan diet yang
terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071533
: 21/10/2021 16:44:43
:
: RICKY HERDIAN

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. LINGKUNGAN III RT.006/RW.009 KELURAHAN TEGAL ALUR - KECAMATAN
KALIDERES, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FSR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, MERAH, PUTIH
: 12
: ===Braket bawah sepeda; Dudukan stang untuk sepeda motor; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan
sediaan penggosok permukaan basah, yaitu, mesin untuk penggosok basah yang dapat membersihkan permukaan dan
bagian-bagian struktural serta aksesoris dari mesin penggosok basah yang dapat membersihkan; Kickstands sepeda; Nap
untuk roda sepeda; Pesan kursi sepeda; Rangka sepeda; Sadel sepeda; Sepeda Onthel; Sepeda listrik; Setang sepeda;
Variasi untuk memberi bentuk pada bagian samping depan kendaraan; Variasi untuk menutup grill depan kendaraan; Variasi
untuk menutup pegangan pintu kendaraan; Variasi untuk menutup spion standart jadi beda; Variasi untuk menutup whelldop
kendaraan; bagian kendaraan untuk mengamankan komponen kompartemen mesin (shock towers); bagian struktural untuk
sepeda; ban dalam; ban dalam untuk ban sepeda; ban dan roda untuk kendaraan dan sepeda; ban sepeda; ban tubeless
untuk sepeda; ban untuk kendaraan; ban untuk sepeda anak-anak; behel jok sepeda motor; bel sepeda; depan (garpu untuk
sepeda); engkol sepeda; engsel untuk penutup yang memungkinkan akses ke penyimpanan utama atau kompartemen
bagasi (decklid hinges); freewheels untuk sepeda motor; garpu sepeda; gir sepeda; grip stang untuk sepeda motor; grip tangki
untuk sepeda motor; jari-jari roda sepeda; kabel rem untuk sepeda; kabel rem untuk sepeda motor; kaca spion untuk
kendaraan; kait penutup yang memungkinkan akses ke penyimpanan utama atau kompartemen bagasi (decklid latches); kaki
pedal mencakup untuk sepeda; kaliper rem untuk sepeda motor; kandang botol air untuk sepeda; kendaraan bermotor;
kendaraan darat; kereta sepeda; kompartemen sarung tangan untuk kendaraan; kompartemen sarung tangan untuk mobil;
kursi anak untuk sepeda; mendorong rantai untuk sepeda; motor sepeda; mudguards sepeda; pegas [kendaraan darat]; pelek
untuk roda sepeda; penjaga rantai untuk sepeda; penutup sadel untuk sepeda motor; penutup yang memungkinkan akses ke
penyimpanan utama atau kompartemen bagasi (decklid); penutup yang memungkinkan akses ke penyimpanan utama atau
kompartemen bagasi (decklid) dan pilar dekoratif atau penutup yang diikat ke permukaan kendaraan; penutup elektrik yang
memungkinkan akses ke penyimpanan utama atau kompartemen bagasi (power decklid); peredam kejut untuk sepeda; poros,
gandar atau gelendong (spindles) [kendaraan darat]; rak sepeda stang; rantai sepeda; rem [kendaraan darat]; rem cakram
hidrolik untuk sepeda; rem cakram untuk sepeda motor; rem rim hidrolik untuk sepeda; rem sepeda; roda disk untuk sepeda;
roda-roda sepeda; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); sepatu rem untuk sepeda;
sepeda; sepeda gunung; sepeda lipat; sepeda operator untuk mobil; sepeda tandem; sepeda touring; sepeda roda tiga; sistem
suspensi untuk sepeda; spindle untuk sepeda; sprocket sepeda; stang batang untuk sepeda; stang mencengkeram untuk
sepeda; stang ujung untuk sepeda; tanduk sepeda; tas pas untuk sepeda mengangkut; tas sadel, penutup stang, tas sepeda
bagian belakang; tas sepeda; trailer sepeda; trailer untuk mengangkut sepeda; tromol sepeda motor; tuas rem untuk sepeda;
udara pompa [aksesoris kendaraan]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071534
: 21/10/2021 16:45:40
:
: Andina Rosita Ika Dewi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Cangaan,RT/RW 003/007, Kel. Ganteng Wetan, Kec. Genteng , Kabupaten
Banyuwangi, Jawa Timur, 68465
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Teras Suarasa
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 30
: ===Brownies Coklat; Makanan penutup; Puding (makanan penutup); Roti, kue pastry dan gula-gula; Soufflé (makanan
penutup); adonan brownies; adonan brownies beku; brownies; cokelat yang mengandung susu; dessert mousses [gula-gula];

740
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dessert soufflés (hidangan); kue pastry; kue tar raspberry; kulit kue; makanan penutup beku; makanan penutup cokelat;
makanan penutup dari es; makanan penutup es krim; makanan penutup muesli; makanan penutup vanila; marsmalow;
mayones; meringues (kue); mille-feuilles (kue); minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; mirror icing [mirror
glaze] (sejenis kue); sediaan krim kocok yang kental; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi;
topping marshmallow; trifle (Hidangan penutup/dessert)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071535
: 21/10/2021 16:48:23
:
: PT. GRIYA FORTUNA KULINER

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kebayoran Arcade 5, Blok F5 No.19, Jl. Boulevard Bintaro Jaya, Pondok Pucung,
Pondok Aren , Kota Tangerang Selatan, Banten, 15229
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, dan Abu-abu
: 29
: ===Ayam Fillet Crispy; Krimmer kopi (berbahan dasar susu); Pisang goreng; Smoked beef cheese sandwich; Susu kacang
kedelai; Yoghurt; fillet dada ayam; keju dalam bentuk dips; kentang goreng; kroket ayam; makanan berbahan dasar daging;
makanan dingin terutama terdiri dari daging; makanan dingin terutama terdiri dari unggas; makanan dingin yang sebagian
besar terdiri dari daging; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan ringan berbahan dasar daging;
makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau sayuran; minuman berbahan dasar susu almond; minuman
berdasarkan pengganti susu fermentasi; minuman yang terutama terdiri dari susu; roti daging hamburger; roti daging sapi; roti
hamburger; sosis hot dog; sosis sapi; sosis tidak dimasak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071536
: 21/10/2021 16:49:45
:
: PT. GUARDIAN PHARMATAMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMPLEK GREEN VILLE MAISONETTE BLOK FA 18-19, , Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: COVERTIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 5
: ===Jamu; Suplemen makanan dan gizi; obat-obatan farmasi; ramuan jamu; sediaan dan bahan farmasi; sediaan dan bahan
farmasi untuk pencegahan diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan penyakit dan gangguan kardiovaskular;
sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan pencegahan kanker; sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk
penggunaan manusia; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan diet yang
terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: DID2021071537
: 21/10/2021 16:49:56
:
: Lemon Inc.

540 Etiket

: P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman,
KY1 – 1205
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

: Merek Kata
: FizzoToon
: FizzoToon = Suatu penamaan.
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Hitam dan putih.
: 16
: ===Kertas; alat tulis menulis; bahan-bahan menggambar; barang cetakan; bingkai susun [cetakan]; buku komik; foto-foto;
kertas tulis; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan; majalah-majalah; materi pendidikan untuk
tujuan pengajaran [kecuali peralatan]; pena untuk menandai [alat tulis]; penanda buku; pensil; perlengkapan sekolah [alat
tulis]; serbet kertas; tatakan meja; tempat dokumen [alat tulis]; tempat untuk pena dan pensil; tinta*===
: DID2021071538
: 21/10/2021 16:56:54
:
: PT. SUCI ABADI SEJAHTERA

540 Etiket

: Jl Cempaka VIII No.1 Bumi Adipura Kel. Rancabolang Kec. Gedebage, Kota
Bandung, Jawa Barat
: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
: Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SADEWI 3
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye, putih
: 29
: ===Abon daging; Abon ikan; Abon ikan tongkol; Abon telur; Acar Telur; Acar buah; Acar buah dan sayuran; Asam pedas Ikan
Baung; Ayam Geprek Keju; Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Bacah Daging; Bahan dasar untuk membuat
susu kocok; Bahan pengganti daging; Bahan pengganti produk susu terbuat dari tumbuhan atau kacang-kacangan; Bahan
pengganti susu yang berasal dari tumbuhan; Bakso daging sapi; Bakso dan/atau kue (perkedel) gurita; Bakso dan/atau kue
(perkedel) ikan dan ayam; Bakso dan/atau kue (perkedel) sayuran; Bakso dan/atau lumpia udang; Bakso goreng; Bakso tahu
dengan ikan dan/atau ayam; Baso Tahu; Bistik Daging Sapi; Buah Atep; Buah beku; Buah beku-kering dan makanan ringan
yoghurt; Buah bersalut gula; Buah dan sayur yang dikeringkan; Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Buah dan
sayuran kaleng, dikeringkan dan diawetkan; Buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; Buah kelapa; Buah
kurma; Buah pinang yang diproses; Buah potongan; Buah yang diawetkan; Buah yang dibekukan; Buah yang dilapisi gula;
Buah-buahan dalam kaleng; Buah-buahan kaleng; Buah-buahan yang dibekukan; Buah-buahan, yang diawetkan; Bubuk susu
kacang kedelai; Bubur buah [purees]; Cacak Ikan; Campuran sayur; Cangkang telur (dipisah dari putih dan kuning telurnya);
Dadih ikan keju; Dadih susu; Daging Masak Hitam; Daging Sapi Lada Hitam; Daging ayam asap; Daging ayam beku; Daging
ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Daging buah kelapa; Daging cincang; Daging kaleng; Daging kalkun; Daging
kelapa untuk santan; Daging kelapa yang dikeringkan; Daging kerbau; Daging sapi angus; Daging sapi muda; Daging sapi
suwir; Dendeng Aceh; Dendeng Balado; Dendeng Batoko; Dendeng Batoko Cabai Hijau; Dendeng ikan; Ekstrak susu kedelai;
Fermentasi susu dan laktosa susu; Fermentasi susu, air dadih susu dan laktosa susu dalam bentuk bubuk; Fish maw (olahan
dari ikan); Geprek Daging; Ginseng merah yang diproses untuk digunakan sebagai sayuran; Gulai Ikan Patin; Gulai Telur;
Gulai Tepek Ikan; Gulungan (lumpia) ikan atau ayam; Haddock (ikan) asap; Hasil produksi susu; Hasil produksi yang terbuat
dari susu (Bukan termasuk Minuman); Hasil-hasil produksi susu; Hidangan dari daging kornet; Hidangan siap saji terutama
terbuat dari pengganti daging; Hidangan yang dimasak berbahan dasar sayuran, kentang, buah-buahan, daging, unggas, ikan,
dan makanan laut; Ikan (dalam bentuk) batangan; Ikan Asap Selais; Ikan Asin Richa; Ikan Bakar Bandeng; Ikan Bakar
Manokwari; Ikan Bakar Sambal Dabu; Ikan Bungkus; Ikan Cuka; Ikan Dabu Dabu, diolah; Ikan Dole; Ikan Dori Bumbu Bali;
Ikan Jelawat; Ikan Kakap Fillet Goreng; Ikan Kembung Asam Pedas; Ikan Komu Asar; Ikan Kuah Belimbing; Ikan Patin Bumbu
Acar; Ikan Salem; Ikan Tude; Ikan Tuna; Ikan Tuna Cabai; Ikan Uilulia, diolah; Ikan cakalang asap; Ikan crispy; Ikan dori
goreng tepung; Ikan goreng tenggiri; Ikan jebung bakar; Ikan kaleng; Ikan olahan dalam kaleng; Ikan pari lempah kuning; Ikan
tenggiri asam pedas; Ikan tenggiri bakar; Ikan tenggiri lempah kuning; Ikan teri pedas; Ikan tuna, diawetkan; Ikan, daging,
unggas dan sayuran kalengan; Irisan-irisan susu (Keju); Isian buah untuk hidangan; Jeli sayuran; Kacang Telur; Kaldu bakso;
Kaldu daging domba; Kaldu daging sapi; Kaldu ikan; Kaldu sayur; Kefir [minuman susu]; Keju; Keju berbentuk pasta; Keju
kocok; Keju krim untuk makanan pencuci mulut; Keju segar (fresh cheese); Keju vegan; Keju, mentega, yoghurt, dan produk
susu lainnya; Kelapa (buah), tanpa kulit; Kentang yang dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak, jamur yang
dikalengkan, dikeringkan atau dimasak, unggas, ikan dan makanan laut olahan, semuanya dalam bentuk ekstrak, sup, jeli,
olesan, diawetkan, hidangan yang dimasak, dibekukan atau didehidrasikan; Kepingan kiwi (buah); Keripik Kalakai; Keripik
Keladi; Keripik Kentang Telur Asin; Keripik buah-buahan; Keripik ceker ayam; Keripik gadung; Keripik kelapa; Keripik kentang;
Keripik paru; Keripik pete; Keripik rumput laut; Keripik salak; Keripik singkong aneka rasa; Keripik tahu; Keripik talas; Keripik
ubi aneka rasa; Keripik ubi dengan perasa; Keumamah Ikan Kayu; Kezuri-bushi (serpihan daging ikan yang dikeringkan); Kiwi
(buah), diolah; Krim buatan, yaitu krim dengan bahan dasar sayuran; Krim dengan buah; Krim kocok beku bukan dari susu;
Krim kocok buatan, yaitu krim kocok berbahan dasar sayuran; Krim kocok bukan berbahan dasar susu; Krim kocok bukan dari
susu; Krim kocok untuk topping yang bukan berbahan dasar susu; Krim rendah lemak; Krim susu; Krim untuk minuman
[produk susu]; Krim untuk topping yang tidak dikocok untuk kue dan makanan penutup, beku atau tidak beku, siap pakai atau
tidak siap pakai berbahan dasar susu; Krim yang menjadi sediaan olahan terbuat dari buah-buahan dan krim; Krimmer kopi
(berbahan dasar susu); Kripik ikan; Kumis (minuman susu); Lemak coklat; Lemak kelapa; Mackerel (ikan) asap; Makanan
batangan dan makanan ringan batangan berbahan dasar sayuran; Makanan batangan dan makanan ringan batangan yang
berbahan dasar buah; Makanan beku terutama terdiri dari pengganti daging; Makanan dan makanan ringan yang terbuat dari
minyak, lemak, dan kacang yang telah diolah; Makanan genggam yang dibekukan, disiapkan atau dikemas dengan bahan
utama daging, ikan, unggas atau sayuran; Makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama ikan; Makanan kemasan
yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; Makanan olahan
dengan protein tambahan terutama terdiri dari daging, ikan, binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau produk
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susu; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari buah-buahan; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari daging;
Makanan pembuka beku terutama terdiri dari sayuran; Makanan pencuci mulut terbuat dari yoghurt, selain es krim, es susu
dan yoghurt beku; Makanan pencuci mulut yoghurt selain es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan pengganti daging,
yaitu, protein berbahan dasar tanaman, protein berbahan dasar sayuran; Makanan penutup berbahan dasar susu; Makanan
penutup cepat saji yang berbahan dasar susu; Makanan penutup krem, kecuali es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan
penutup terbuat dari buah; Makanan penutup terbuat dari produk susu (kecuali es krim); Makanan penutup terbuat dari susu;
Makanan porsi kecil yang utamanya terdiri dari daging, ikan, ham, unggas dan atau sayuran; Makanan ringan berbahan dasar
buah kering; Makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk bayi dan anak-anak, tidak termasuk es
krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; Makanan ringan kombinasi buah dan
selai kacang; Makanan ringan organik berbahan dasar buah; Makanan ringan organik berbahan dasar sayuran; Makanan
ringan, berbahan dasar dari buah-buahan atau sayuran; Makanan siap masak terutama terdiri dari daging; Makanan siap
masak terutama terdiri dari ikan; Makanan siap masak terutama terdiri dari pengganti daging; Makanan siap masak terutama
terdiri dari sayuran; Makanan siap saji yang terdiri dari pengganti ikan atau makanan laut; Makanan yang dibekukan, siap saji
atau dalam kemasan yaitu sup, sup dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur buah dan sayuran dalam
bentuk kering, jus buah dan sayuran; Makanan yang didinginkan yang terutama mengandung ikan, daging, dan unggas;
Makanan yang diolah dari ikan; Makanan yang terbuat dari daging; Makanan yang terbuat dari daging dan ikan; Makanan
yang terbuat dari minyak, lemak, dan kacang yang telah diolah; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik
berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Manisan buah; Minuman berbahan dasar beras (pengganti susu), minuman
berbahan dasar kedelai (pengganti susu), minuman berbahan dasar susu almond; Minuman berbahan dasar beras [bahan
pengganti susu] yang menjadi bahan pengganti makanan cair; Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti
susu; Minuman berbahan dasar susu; Minuman berbahan dasar susu almond; Minuman berbahan dasar susu beraroma;
Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Minuman berbahan
dasar susu kacang tanah; Minuman berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman buah
atau sayuran terdiri terutama dari produk susu; Minuman rasa dengan pasta buah dan berbahan dasar susu; Minuman susu
(dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman susu cair; Minuman susu
terdiri dari buah-buahan; Minuman susu terutama terbuat dari susu; Minuman terbuat dari keseluruhan atau terutama susu;
Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk susu, minuman susu (didominasi susu), minuman susu mengandung buah;
Minuman terdiri terutama dari susu atau produk susu; Minuman yang berbahan dasar susu; Minuman yang mengandung putih
telur; Minuman yang terbuat dari putih telur; Minuman yogurt yang dicampur buah-buahan; Minuman-minuman berbahan
dasar susu mengandung teh; Minuman-minuman dengan rasa asam susu/ asam laktat, minuman-minuman mengandung rasa
asam susu/ asam laktat; Minuman-minuman susu beraneka rasa; Minyak goreng (semprot) berbahan dasar sayuran; Nugget
tempe; Oalahan daging untuk isian burger; Olesan berbahan dasar sayuran, buah-buahan, protein nabati atau pengganti
daging; Olesan berbahan dasar susu; Olesan berbahan dasar telur; Olesan krim keju; Onigiri Daging; Onigiri Ikan; Orak-arik
Telur Wortel; Panganan khas Perancis terbuat dari daging (charcuterie); Pasta ikan; Pasta makanan yang terbuat dari ikan;
Pasta sayur; Pastry isi daging; Penganan khas Perancis terbuat dari daging; Pengganti daging berbahan dasar buah;
Pengganti daging berbahan dasar sayuran; Pengganti produk-produk susu berbasis tumbuhan dan kacang; Pengganti
sayuran atau ikan; Potongan daging ikan tanpa tulang; Produk Susu Asam; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Kental; Produk
Susu Rendah Lemak; Produk berbahan dasar susu terbuat dari tumbuhan (bahan pengganti susu); Produk daging kepiting;
Produk daging vegetarian dan vegan; Produk daging yang dibekukan; Produk makanan vegetarian, yaitu, pengganti daging
dan ikan berbasis sayuran, pengganti telur, pengganti keju dan minuman makanan berbasis kedelai yang digunakan sebagai
pengganti susu; Produk makanan yang terutama mengandung ikan atau ayam; Produk makanan yang utamanya terbuat dari
buah; Produk olahan daging sapi; Produk olahan daging udang; Produk susu alami atau berperisa yang difermentasi; Produk
susu dalam bentuk bubuk untuk membuat yoghurt beku; Produk susu tawar atau dengan rasa yang difermentasi; Protein
nabati bertekstur digunakan sebagai pengganti daging; Protein nabati yang secara tekstur sudah terbentuk untuk digunakan
sebagai pengganti daging; Rendang Daging Suwir; Rendang Suwir Ikan Salai; Rukem (Buah-Buahan); Salad sayuran; Salami
(saus daging); Salmon (ikan) asap; Sarang burung dengan sari buah pir; Sari-sari daging; Sate Daging Sapi; Sate Ikan; Sate
Sosis Ayam; Sate Sosis Sapi; Sate Telur Ayam; Sate Telur Burung; Saus berbahan dasar susu; Sayur Asem Betawi; Sayur
Ganemo; Sayur Kambang Tigarun; Sayur Putungo; Sayur asem; Sayur lempah darat; Sayur sop; Sayuran (mousses);
Sayuran (tambahan pate); Sayuran Rumpu Rampe; Sayuran dalam kaleng; Sayuran dan buah olahan; Sayuran dikeringkan;
Sayuran pengganti untuk krim; Sayuran potong; Sayuran yang dihaluskan (dalam bentuk pasta atau cairan); Sayuran yang
dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak; Scotch eggs [telur rebus yang dibungkus dengan daging sosis dan dilapisi
dengan remah-remah]; Sea bass (ikan), tidak hidup; Sea bream (ikan), tidak hidup; Sediaan (buah) markisa; Sediaan Trout
(ikan) laut; Sediaan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; Sediaan buah ara; Sediaan buah delima; Sediaan buahbuahan; Sediaan daging; Sediaan daging yang diawetkan; Sediaan hidangan ikan; Sediaan hidangan yang terutama terdiri
dari daging; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari ikan; Sediaan produk sayuran olahan; Sediaan sayuran; Sediaan
sayuran akar yang bisa dimakan; Sediaan telur ikan; Sediaan telur salmon (ikan) laut; Sediaan-sediaan krim yang
mengandung susu dan buah-buahan; Sediaan-sediaan makanan berbahan dasar susu; Selai berbahan dasar susu; Semur
Daging Sapi; Se’i Daging Sapi; Silver carps (Ikan), tidak hidup; Siomay; Siomay sayuran; Sosis; Sosis ayam; Suet (lemak
pada pada sapi) untuk makanan; Sup Ikan Batam; Sup bakso matzo; Susu Kedelai Kental; Susu UHT; Susu beraneka rasa;
Susu berbentuk jel, susu dengan rasa dan susu kocok; Susu bubuk tanpa lemak dan susu asam dengan kadar kalori rendah;
Susu cair dalam kemasan; Susu dan produk susu; Susu dan produk susu, termasuk minuman berbahan dasar susu, susu
UHT, susu bubuk, dan produk susu yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin dan/atau mineral; Susu dan produk
susu, termasuk yang dicampur dengan produk lain (memiliki produk susu dan susu sebagai kandungan utama) dan pengganti
yang sama dan produk yang dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas lain) khususnya minuman susu dan susu bubuk, baik
dengan perasa maupun tidak; Susu evaporasi (susu kental) dengan dan tanpa pemanis; Susu full cream; Susu jahe; Susu
kacang kedelai; Susu kaleng; Susu kambing bubuk; Susu kambing dan produk susu yang berasal dari susu kambing; Susu
kedelai; Susu kelapa (minuman); Susu kelapa, kelapa kalengan, dikeringkan dan diawetkan; Susu kental manis; Susu kocok;
Susu protein; Susu protein dari telur; Susu yang mengandung rasa; Susu, keju, mentega dan produk susu lainnya, termasuk
susu yang terbuat dari kelapa, kedelai, kambing, domba, dan nasi; Susu, produk susu dan pengganti produk susu; Taburan
buah untuk digunakan pada es krim; Tahu Bakso; Tahu keju makanan laut; Tahu kering dengan ikan/ayam; Telur; Telur
Ceplok Balado; Telur Pindang; Telur Skotlandia; Telur dadar padang; Topping berbahan dasar buah untuk makanan; Topping
dan isi berbahan dasar buah untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; Trout (ikan) asap; Trout (ikan), tidak
hidup; Tuna (ikan), kalengan; Tuna (ikan), tidak hidup; Umbut-Umbutan (Daging Buah Rambutan); Veal stock (olahan dari
tulang daging sapi muda); Woku Balaga Ikan Mas; Yoghurt berbentuk jelly setengah padat terbuat dari susu yang diinkubasi;
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Yoghurt terdiri dari buah-buahan; abon ikan; abon tulang ikan; acar (ikan) herring; acar ikan; acar sayuran; akar sayuran
olahan; alternatif yogurt berbahan dasar tanpa susu; anggur (buah), diolah; bahan makanan berbahan dasar ikan; bahan
makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan,
dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bahan makanan vegetarian terbuat dari minyak nabati dan lemak yang bisa
dimakan; bahan makanan yang dikeringkan atau dibekukan yang terbuat dari buah-buahan dan sayuran segar; bahan
pengganti daging berbahan dasar larva serangga; bahan pengganti daging berbahan dasar serangga; bahan pengganti
produk susu berbahan dasar larva serangga; bahan pengganti produk susu berbahan dasar serangga; bahan pengganti susu;
bahan pengganti susu fermentasi; bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti; bahan-bahan susu untuk membuat
roti; bakso; bakso ayam; bakso campur; bakso ikan; bakso ikan udang; bakso ikan yang digoreng; bakso ikan yang tidak
digoreng; bakso isi daging ayam cincang; bakso isi daging ikan cincang; bakso isi daging sapi cincang; bakso lobster yang
dibumbui; bakso sapi; bakso sosis (adonan bakso dalam bentuk sosis); bakso sosis ayam; bakso sosis ikan; bakso sosis sapi;
bakso sotong; bakso tahu ayam; bakso tahu ikan; bakso tahu sapi; bakso telur ayam; bakso telur ikan; bakso telur sapi; bakso
urat; bawang merah olahan digunakan sebagai sayuran; bawang putih olahan digunakan sebagai sayuran; beri (buah), diolah;
bit daging; botifarra [sosis]; buah ara, diolah; buah ara, kering; buah beku; buah berbahan dasar konsentrat untuk memasak;
buah botol; buah cepat beku; buah dan sayuran beku; buah dan sayuran kaleng; buah dan sayuran olahan; buah dan sayuran
yang diawetkan; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang diawetkan,
dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang dibekukan, diawetkan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang
dimasak; buah delima, diolah; buah diawetkan; buah irisan botolan; buah kaleng atau botol; buah leci olahan; buah mengkudu,
diolah; buah mentah, diiris; buah mentah, kupas; buah pektin untuk keperluan kuliner; buah pinang yang telah diolah; buah
pinang, diolah; buah tidak dimasak, disiapkan; buah yang diawetkan dalam alkohol; buah yang sudah diolah; buah, diawetkan;
buah, direbus; buah-buahan dan sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; buahbuahan dan sayuran kering; buah-buahan yang dimasak; buah-buahan yang diolah dalam kemasan; buah-buahan,
dikeringkan; buah-buahan, dimasak; buah-buahan, diolah; buah-buahan, kaleng; bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya
dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat protein yang dikocok (protein shakes); bubuk berbahan dasar susu yang
diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat smoothie; bubuk keju; bubuk susu; bubur buah; bubur buah
acai; bubur buah asam jawa; bulgogi [Hidangan Daging Sapi Korea]; bulgogi [daging sapi panggang yang diiris dan dibumbui];
cabai dengan daging; cabai dengan keju; cairan semi-transparan yang tertinggal selama proses pengendapan dalam
pembuatan keju yang memiliki warna kuning-kehijauan dengan rasa yang sedikit asam dan aroma yang agak harum (whey
powder) (hasil produk susu); camilan berbahan dasar buah kering; campuran buah kering; campuran daging yang diawetkan,
dikeringkan atau dimasak; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah kering dan kacang olahan; campuran makanan
ringan yang terdiri dari buah-buahan olahan, kacang olahan atau kismis; campuran makanan ringan yang terdiri dari kacang
wasabi, kacang olahan, buah atau kismis kering; campuran yang mengandung lemak untuk irisan roti; ceri(buah), diolah; chia
milk [bahan pengganti susu]; clementine (buah), diolah; cod (ikan), tidak hidup; cold cuts (daging); dadih rasa dan susu kocok
serta penggantinya; daging; daging asap; daging asin; daging atau ikan kalengan; daging ayam; daging ayam kemasan;
daging ayam yang diasinkan; daging beku-kering; daging buatan instan; daging buatan manusia; daging budidaya; daging
burger; daging cincang terbuat dari buah-buahan; daging dan sayuran yang dibalut dengan bubuk untuk menggoreng; daging
dimasak dalam botol; daging giling; daging goreng; daging ham sapi; daging ham yang diawetkan atau diolah
(diasap/diasinkan); daging instan; daging irisan; daging kaleng, ikan, sayuran dan buah-buahan; daging kaleng, ikan, sayuran,
dan buah; daging kalkun (diasinkan atau diasap); daging kemasan; daging kering; daging kering instan; daging kornet; daging
makan siang; daging masak; daging olahan; daging olahan [pengganti daging]; daging olahan asap; daging panggang; daging
panggang direndam dalam saus kedelai; daging sapi; daging sapi asap; daging sapi kering; daging sapi olahan; daging sapi
rebus; daging segar; daging unggas segar; daging vegetarian terbuat dari minyak kedelai; daging yang berasal dari rekayasa
laboratorium; daging yang berasal dari rekayasa teknologi pertanian; daging yang bisa dimakan; daging yang diawetkan atau
diolah; daging yang diliofilisasi; daging yang dimasak, kalengan; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk
dimasak; daging, beku; daging, diawetkan; daging, diolah; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; daging, kaleng; daging,
unggas dan binatang buruan; daun anggur (buah), diolah; dendeng; dendeng ayam; dendeng ikan; dicampur minyak sayur
untuk keperluan kuliner; dicampur minyak sayur untuk makanan; domba (daging), diolah; ekstrak buah untuk keperluan
kuliner; ekstrak daging; ekstrak daging sapi panggang; ekstrak sayuran untuk keperluan kuliner; ekstrak sayuran untuk
makanan; fermentasi susu untuk keperluan kuliner; fillet haddock (ikan); fillet ikan; fillet ikan teri; fondue (keju melted)
berbahan dasar minyak; frankfurters [sosis]; galbi [hidangan daging panggang]; game (daging), tidak hidup; gelatin daging;
glazed fruits (manisan buah); goji berry (buah), diolah; gooseberry (buah), diolah; gravlax (hidangan dari ikan salmon);
gulungan kol diisi dengan daging; half and half (minuman) [campuran susu dan krim]; hasil olahan ikan untuk makanan
manusia; hasil produksi susu kambing; hasil produksi susu sapi; hasil produksi susu soya; headcheese (keju tanpa lemak);
hearts of palm (olahan dari inti daging tanaman kelapa sawit), diolah; hidangan daging siap; hidangan daging yang dimasak;
hidangan pembuka kemasan beku yang terdiri dari patties dan sosis links berbahan dasar sayuran; hidangan pembuka siap
saji yang terutama terdiri dari daging lobster yang dicelupkan ke dalam adonan dan digoreng; hidangan yang disiapkan
terutama terdiri dari ikan dan makanan laut; iga [potongan daging]; ikan dimasak; ikan yang diawetkan atau diolah
(diasap/diasinkan); ikan asap; ikan asin; ikan bawal dalam kaleng, diasinkan; ikan bawal yang dikeringkan dan dimasak,
dieskan, diawetkan; ikan beku; ikan beku yang dimasak; ikan dan kentang goreng; ikan dan kerang yang dapat dimakan (tidak
termasuk ikan dan kerang yang hidup); ikan dan krustasea yang bisa dimakan (tidak hidup); ikan goreng; ikan goreng kremes;
ikan goreng rempah; ikan herring, tidak hidup; ikan kering; ikan olahan; ikan rebus dan kering; ikan suwir goreng; ikan teri asin;
ikan teri, diolah; ikan teri, tidak hidup; ikan, diawetkan; ikan, diolah; ikan, kaleng; ikan, tidak hidup; irisan buah; irisan buah,
kalengan; irisan daging kambing; irisan daging sapi; irisan sayuran; irisan sayuran, kaleng; isi daging pie; isian buah untuk roti
dan kue; isolat protein kedelai, digunakan sebagai pengganti daging; jagung rebus disiapkan dengan keju; jeli buah; jeli
daging; jeli ikan; jeli, selai, saus buah-buahan; jelly yang berbahan dasar buah biwa (loquat); jelly yang berbahan dasar buah
pir; jerky (daging tanpa lemak); jeruk (buah), diolah; jeruk bali (buah), diolah; jeruk darah (buah), diolah; jeruk mandarin (buah),
diolah; jus buah untuk memasak; jus daging; jus sayuran untuk memasak; kacang dadih [sayuran olahan]; kacang dan
makanan ringan berbahan dasar buah kering; kakap merah (ikan), tidak hidup; kebab shish (daging); keju; keju Fondue; keju
asap; keju buatan (atau keju tiruan); keju cetakan-matang; keju cheddar; keju dalam bentuk dips; keju dari susu domba; keju
dicampur; keju feta; keju keras; keju lembut; keju lunak (soft-ripened); keju padat; keju peram; keju putih; keju putih lembut;
keju putih lembut yang padat; keju segar; keju segar dari Perancis yang menggunakan susu sapi yang dipasteurisasi; keju
segar yang tidak diperam; keju susu kambing; keju yang diawetkan; keju yang mengandung herbal; keju yang mengandung
rempah-rempah; kekekalan daging; kephir [minuman susu]; keripik; keripik apel; keripik bayam; keripik buah; keripik ikan;
keripik jamur; keripik kedelai; keripik kentang; keripik kentang rendah lemak; keripik kentang terbuat dari ubi jalar; keripik

Halaman 761 dari 1251

kubis; keripik kumara (kentang manis); keripik nangka; keripik pare; keripik pepaya; keripik pisang; keripik sayuran; keripik
singkong; keripik sukun; keripik talas; keripik tempe; keripik ubi; keripik udang; keripik usus; kielbasa (sosis); kimchi [hidangan
sayur fermentasi]; kimchi jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari sayuran fermentasi, daging babi dan tahu]; klipfish
[ikan cod asin dan kering]; knockwurst (sosis); kolak buah; konsentrat berbahan dasar sayuran untuk memasak; konsentrat
kaldu daging; konsentrat protein kedelai, digunakan sebagai pengganti daging; konsentrat sayuran untuk keperluan kuliner;
krim [produk susu]; krim [susu sebagai unsur utama]; krim berbahan dasar sayuran; krim buatan [bahan pengganti produk
susu]; krim bubuk (produk susu); krim bubuk [produk susu]; krim keju; krim menjadi produk susu; krim non-susu (krim yang
terbuat dari minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan); krim senyawa (compound cream) (krim yang terbuat dari krim susu
dan minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan); krimer bukan dari susu; krimer kopi non-susu; krimer kopi tanpa kandungan
susu; krimer tanpa kandungan susu; kroket ikan; kue ikan; kue ikan thailand; kulit buah; kulit sosis dan tiruannya; kulit sosis
terbuat dari bahan sintetis; kulit sosis terbuat dari usus alami; kumys [minuman susu]; kuning telur; laktoferin yang
mengandung zat besi (iron lactoferrin) (produk susu); lemak babi; lemak daging sapi; lemak dari proses hydroginasi sayuran
(untuk makanan); lemak hewani untuk makanan; lemak kelapa; lemak nabati untuk makanan; lemak paus untuk makanan;
lemak sapi untuk makanan; lemak untuk makanan; lemak yang bisa dimakan; lemon (buah), diolah; loganberry (buah), diolah;
makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari daging; makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari ikan; makanan
batangan berbahan dasar buah, kacang dan sayuran; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget,
otak-otak); makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan bento terbuat dari daging/ayam;
makanan berbahan dasar daging; makanan berbahan dasar buah; makanan berbahan dasar ikan; makanan berbahan dasar
sayuran; makanan dingin terutama terdiri dari daging; makanan dingin terutama terdiri dari ikan; makanan dingin yang
sebagian besar terdiri dari daging; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan disiapkan terutama terdiri
dari pengganti daging; makanan kemasan dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan untuk
anak-anak dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging,
ikan, unggas atau sayuran; makanan minuman berbahan dasar susu, tidak termasuk susu kocok; makanan olahan sayuran
segar atau beku yang dicincang dan dibentuk bulat pipih; makanan olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau
sayuran; makanan olahan yang dicincang seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger berbahan dasar
tumbuh-tumbuhan; makanan olahan yang dicincang seperti daging atau sejenisnya dibentuk bulat pipih; makanan pembuka
yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan pencuci mulut berbahan dasar susu; makanan
pengganti berbahan dasar buah dalam bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti daging yang dibekukan; makanan
penutup berbahan dasar buah; makanan penutup dibuat terutama dari pengganti susu; makanan penutup dibuat terutama dari
produk susu; makanan penutup nabati, terutama terdiri dari beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan dan
buah-buahan; makanan penutup susu dingin; makanan penutup terbuat dari pengganti susu; makanan penutup terbuat dari
produk susu; makanan penutup terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan penutup yang dibuat dari susu, selain
es krim atau yoghurt beku; makanan pra-paket yang sebagian besar terdiri dari sayuran; makanan pra-paket yang terutama
terdiri dari daging; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari ikan; makanan ringan berbahan dasar buah; makanan ringan
berbahan dasar buah probiotik kering; makanan ringan berbahan dasar daging; makanan ringan berbahan dasar ikan;
makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik
berbahan dasar kedelai; makanan ringan dan keripik berbahan dasar sayuran; makanan ringan dengan bahan utama daging;
makanan ringan manisan buah; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan,
produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran,
keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai,
makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus, keju; makanan ringan terutama terdiri dari buah-buahan dan
kacang-kacangan; makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan yang terbuat dari
daging; makanan ringan yang terbuat dari telur; makanan ringan/ camilan yang disiapkan terutama terdiri dari sayuran segar;
makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari ikan; makanan siap saji terutama terdiri dari pengganti daging, sayursayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; makanan siap saji terutama
terdiri dari telur; makanan utama yang sebagian besar terdiri dari daging; makanan utama yang sebagian besar terdiri dari
ikan; makanan utama yang sebagian besar terdiri dari sayuran; makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau
sayuran; makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai,
bit, gandum, bawang putih dan bawang merah; makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih
untuk burger mengandung kedelai, lentil (sayuran kacang-kacangan) atau sayur-sayuran; makanan yang disiapkan dari ikan;
makanan/hidangan utama berbahan dasar sayuran; mangga (buah), diolah; markisa (buah), diolah; masakan matang yang
terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; mascarpone (keju); melon (buah),
diolah; mengolah sayuran akar yang bisa dimakan; mentega susu; minuman asam laktosa (produk buah, bukan susu);
minuman berbahan dasar bukan dari susu; minuman berbahan dasar gandum [bahan pengganti susu]; minuman berbahan
dasar kacang polong [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar sereal (pengganti susu); minuman berbahan dasar
sereal [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu almond; minuman berbahan
dasar susu beras; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan; minuman berbahan dasar susu dengan
kandungan jus buah; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan kopi; minuman berbahan dasar susu dengan toping :
boba, pearl, jelly; minuman berbahan dasar susu kacang; minuman berbahan dasar susu kacang mete; minuman berbahan
dasar susu, yaitu susu evaporasi; minuman berdasarkan pengganti susu fermentasi; minuman berenergi berbahan dasar
susu; minuman dan bubuk berbahan dasar susu; minuman non-alkohol disiapkan dari susu atau yoghurt; minuman pengganti
makanan nabati berbasis susu; minuman rasa stroberi berbahan dasar susu; minuman segar yaitu minuman berbahan dasar
susu ditambah krim keju dan gula aren bakar; minuman susu dengan rasa cokelat; minuman susu dengan rasa kakao;
minuman susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu dengan rasa teh;
minuman susu kedelai; minuman susu yang mengandung rasa; minuman susu, susu sebagai komponen utama; minuman
yang terutama terdiri dari susu; minyak dan lemak untuk makanan; minyak dan lemak untuk makanan, termasuk minyak sawit;
minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak ikan paus untuk keperluan kuliner; minyak ikan paus untuk makanan;
minyak ikan yang dapat dimakan untuk keperluan kuliner; minyak nabati yang berasal dari ikan [selain minyak ikan cod];
minyak sayur dicampur; minyak sayur untuk keperluan kuliner; minyak sayur untuk makanan; minyak sayur yang bisa
dimakan; mortadella (sosis); mousses (produk susu); mousses berbahan dasar daging; mousses ikan; mulberry (buah), diolah;
nasi susu; nugget ayam; nugget ikan; nugget kentang parut; nugget sapi; olahan daging ayam untuk isian roti burger; olahan
makanan terutama terdiri dari daging; olahan makanan terutama terdiri dari produk daging; olesan (spreads) margarin dan
lemak; olesan berbahan dasar ikan; olesan berbahan dasar sayuran; olesan berbahan dasar susu; olesan berbasis buah;
olesan berbasis daging; olesan buah; olesan keju; pasta buah; pasta daging; pasta ikan; pasta ikan teri; pasta makanan yang
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terbuat dari daging; pasta sayur [purees]; pasta terutama terdiri dari daging; pasta yang sebagian besar terdiri dari daging;
pastrami (daging); pate daging; pembungkus sosis, alami atau buatan; pemutih kopi terutama terdiri dari produk susu;
pengaturan buah olahan; pengaturan buah potong; pengganti daging berbahan dasar polong-polongan; pengganti daging
berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; pengganti keju; pengganti makanan, yaitu pengganti daging nabati, pengganti ikan nabati,
dan pengganti daging ayam nabati; pengganti produk susu yang berbahan dasar tumbuhan dan kacang-kacangan, termasuk
susu beras, kedelai, santan, susu almond, dan susu kedelai beraroma; pengganti susu yang berasal dari nabati; pengganti
susu, khususnya susu beras, susu kedelai dan susu rami yang digunakan sebagai pengganti susu; pengganti telur; pepaya
(buah), diolah; pepes ikan; perasan pasta buah; persediaan daging sapi; persiapan berbahan dasar susu untuk membuat
minuman; persiapan makanan terbuat dari daging; persik (buah), diolah; pisang nugget; potongan daging sapi; potongan keju
segar (fresh cheese); poutine [Hidangan Kanada yang terdiri dari kentang goreng dengan saus dadih dan keju]; prem (buah);
prem (buah), diolah; produk berbahan dasar susu kering untuk digunakan sebagai bahan pengganti makanan; produk daging;
produk daging olahan; produk daging sapi; produk ikan asap; produk ikan kaleng; produk ikan olahan; produk ikan olahan
untuk makanan manusia; produk makanan daging yang diawetkan; produk makanan terutama terbuat dari buah-buahan;
produk makanan terutama terdiri dari daging; produk makanan terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran, polongpolongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; produk makanan yang mengandung terutama
dari sayuran; produk makanan yang sebagian besar terdiri dari daging; produk makanan yang terbuat dari ikan; produk nutrisi
olahraga berbasis susu; produk olahan hasil susu berbahan pengganti susu; produk olahan ikan dalam botol; produk sayuran
beku yang dilapisi adonan dan tepung roti; produk susu; produk susu bebas laktosa; produk susu dalam bentuk bubuk; produk
susu kalsium yang difortifikasi; produk susu nabati; produk yang terutama terdiri dari daging; produk-produk berbahan dasar
daging ikan; produk-produk berbahan dasar daging surimi; prostokvasha [susu asam]; protein kedelai, digunakan sebagai
pengganti daging; protein susu untuk konsumsi manusia; purees (bubur) sayuran; putih telur; putih telur cair; quark [produk
susu]; quenelles [daging]; quince (buah), diolah; rollmops (ikan fillet); roti burger daging kalkun; roti burger ikan; roti burger
sayur; roti daging cincang; roti daging hamburger; roti daging sapi; ryazhenka [susu panggang fermentasi]; salad buah; salad
buah dan sayuran; salad daging; salad daging kalkun; salad sayuran; salad sayuran precut; salad telur belanak; salmon (ikan),
kalengan; salmon (ikan), tidak hidup; sarden (ikan), bukan hidup; sarden (ikan), kalengan; sate [daging panggang yang
ditusuk]; saus buah; saus keju; sawi hijau (sayuran), diolah; sayur-sayuran dalam kemasan; sayur-sayuran yang diolah;
sayuran acar dalam cuka; sayuran asin; sayuran beku; sayuran beku olahan; sayuran beku-kering; sayuran cepat beku;
sayuran diawetkan dalam cuka; sayuran dikalengkan; sayuran hidroponik; sayuran instan; sayuran kaleng atau botol; sayuran
mentah, diiris; sayuran mentah, kupas; sayuran olahan; sayuran olahan dan buah olahan; sayuran panggang; sayuran precut
untuk salad; sayuran tempura; sayuran tidak dimasak, disiapkan; sayuran yang diawetkan dalam minyak; sayuran yang
dikalengkan; sayuran yang dikeringkan dalam bentuk bubuk; sayuran yang diliofilisasi; sayuran yang dimasak; sayuran yang
dimasak dengan cuka; sayuran, diawetkan; sayuran, dikeringkan; sayuran, dimasak; sayuran, diolah; sayuran, kaleng; sediaan
Ikan; sediaan berbahan dasar larva serangga untuk membuat susu kocok; sediaan berbahan dasar serangga untuk membuat
susu kocok; sediaan buah merah; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu; sediaan bubuk untuk membuat minuman
susu, khususnya bubuk susu; sediaan hidangan sayuran; sediaan salad (sayuran); sediaan sayuran akar; sediaan sayuran
merah; sediaan sup sayur; sediaan-sediaan untuk membuat susu kocok; selai buah; selubung sosis; selubung sosis, alami
atau buatan; seramida (ceramide) (produk susu); seramida (ceramide) susu (produk susu); serbuk susu kambing; serpihan
ikan kering [furi-kake]; sosis; sosis asap; sosis bologna; sosis corn dog; sosis daging; sosis daging kalkun; sosis dalam
adonan; sosis hot dog; sosis ikan; sosis koktail; sosis sapi; sosis solo ayam; sosis tidak dimasak; sosis vegetarian; sosis yang
diawetkan; souffle dari sayuran; souffle keju; sphingomyelin (produk susu); steak daging; steak ikan; stik keju; stok daging;
sujuk [sosis]; sultana (buah anggur hijau tanpa biji); sup ikan; sup kacang dengan aroma susu; surimi (daging ikan yang
dilumatkan); susu; susu (dalam bentuk) padatan; susu acidophilus; susu albumin; susu almon; susu almon dengan rasa dan
tanpa rasa; susu almond; susu almond untuk keperluan kuliner; susu barley mutiara China; susu bebas laktosa; susu beragi
(susu diberi ragi); susu beras untuk digunakan sebagai bahan pengganti susu; susu beras untuk keperluan kuliner; susu
berbahan dasar kacang; susu berbahan dasar kacang digunakan sebagai pengganti susu; susu berbahan dasar tumbuhtumbuhan; susu bubuk kedelai; susu bubuk kering (selain untuk bayi) di kelas ini; susu bubuk rasa untuk membuat minuman;
susu bubuk yang berasal dari tumbuhan, khususnya yang berbahan dasar beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacangkacangan dan buah-buahan; susu bubuk*; susu bubuk, selain untuk bayi; susu cair atau susu bubuk dengan protein susu
untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk dengan vitamin dan mineral untuk orang dewasa dan orang
tua; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil dan anak-anak; susu cair atau susu bubuk untuk orang dewasa dan orang tua;
susu dan minuman susu; susu dan produk hasil olahan susu; susu dan produk susu, tidak termasuk es krim, es susu dan
yogurt beku; susu dengan penambahan kandungan vitamin D; susu dengan penambahan vitamin; susu dengan sereal; susu
domba; susu evaporasi; susu fermentasi; susu gandum; susu kacang; susu kacang [minuman tanpa-alkohol]; susu kacang
hijau; susu kacang menjadi bahan pengganti susu; susu kacang mete; susu kacang tanah; susu kacang untuk keperluan
kuliner; susu kambing; susu kambing bubuk; susu kedelai; susu kedelai menjadi bahan pengganti susu; susu kedelai untuk
keperluan kuliner; susu kelapa; susu kental; susu kurma; susu lanjutan untuk anak kecil; susu nabati, khususnya beras,
kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan dan kacang-kacangan; susu non-dairi dan susu berbahan
dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; susu non-dairi dan susu bubuk, yaitu susu
bubuk berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; susu organik; susu
pasteurisasi; susu pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak; susu rami untuk digunakan sebagai pengganti susu; susu
rendah lemak; susu sapi; susu sapi bubuk; susu segar; susu semi-skim; susu skim; susu teh, susu sebagai komponen utama;
susu umur panjang (tahan lama); susu yang berasal dari hewan; susu yang berasal dari tumbuhan; susu yang diperkaya
protein; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; sweetfish (ikan), tidak hidup; swordfish (ikan), tidak hidup;
tablet susu sapi; tajine [hidangan daging, ikan atau sayuran]; teh susu berbahan dasar susu; telur asin; telur ayam; telur
bebek; telur bekicot untuk dimakan; telur beku; telur bitan; telur bubuk; telur cair; telur ikan olahan; telur ikan, diolah; telur
olahan; telur puyuh; telur rebus; telur unggas dan produk telur; telur yang diawetkan; telur yang dikeringkan; telur*; telur,
diolah; telur, susu, dan produk susu; tempura daging; tempura telur; tempura yang berisi campuran sayuran dan makanan laut
(Kakiage); tepung ikan untuk makanan manusia; terrine daging; terrines (hidangan berbahan dasar ikan); terrines sayuran;
tiraditos (Ikan laut yang dipotong, hidangan khas peru]; topping bukan dari susu untuk makanan, yaitu, topping berasal dari
sayuran, buah, biji dan kacang; topping dan isi berasal dari sayuran, buah, biji dan kacang untuk makanan penutup, gula-gula,
pastry dan produk roti; topping dan isi yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa
sawit untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; topping untuk makanan yang terbuat dari susu gandum, susu
berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit; usus untuk membuat selubung sosis; wieners [sosis]; yakitori (daging
ayam yang ditusuk khas Jepang); yoghurt berdasarkan pengganti susu; yoghurt rasa buah; yoghurt tanpa kandungan susu;
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yoghurt terbuat dari susu kambing; yogurt rendah lemak; yogurt tanpa lemak; yogurts rasa buah; zaitun (buah), diolah; zaitun
diisi dengan keju feta dalam minyak bunga matahari; zat lemak untuk pembuatan lemak dan minyak yang bisa dimakan; zat
lemak untuk pembuatan lemak yang bisa dimakan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071539
: 21/10/2021 16:57:38
:
: Guangdong Mayin International Trading Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: A28, 1F, No. 119 Kuipeng Road, Liwan District, Guangzhou, China
: Teuku Kemal Hussein S.S.
: JL. T NO. 29 RT. 04 RW. 09, KEBON BARU, TEBET

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAYIN LUKISAN DAN HURUF KANJI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 1
: ===bahan kimia untuk penyaringan dari plastik yang tidak diproses; bahan kimia untuk penyaringan zat kimia; bahan kimia
untuk penyaringan zat mineral; bahan kimia untuk penyaringan zat nabati; karbon aktif digunakan untuk filtrasi akuarium;
karbon untuk filter; partikel keramik untuk digunakan sebagai media penyaringan; sediaan kimia penyaringan untuk industri
minuman; sediaan kimia untuk mengepres; sediaan pemurnian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071540
: 21/10/2021 17:00:54
:
: PT. POLARIS ALKES STARINDO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO.12-G, RT.003/003, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta, 10720
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, HIJAU, ABU-ABU DAN HITAM
: 10
: ===Alat bantu jalan beroda untuk membantu pergerakan pasien; Alat medis ECG berfungsi untuk mengetahui ritme jantung;
Alat medis IBP tranduser berfungsi untuk mengetahui tekanan darah dalam tubuh melalui darah; Alat medis Laryngoscope
berfungsi untuk mambantu proses operasi; Alat medis NIBP berfungsi untuk mengetahui tekanan darah dalam tubuh; Alat
medis monitor Ritme jantung; Alat pacu jantung pasien (defibrillator); Alat pemeriksa mata (optalmoskop); Alat pengukur
tekanan darah; Defibrillator (alat analisis irama jantung); Kursi untuk kebidanan (Untuk medis); Lampu bedah; Lampu untuk
keperluan medis; Lampu untuk penyinaran diruang operasi (operating lamp); Lampu unutk keperluan medis; Masker bedah
ber-filter tinggi; Masker medis; Meja bedah; Nebulizer untuk pemberian aerosol ke sistem pernafasan pasien; Optalmoskop
(alat diagnostik mata); Penghangat tubuh bayi; Perabot khusus dibuat untuk keperluan medis; Peralatan resusitasi (alat bantu
pernapasan); Sphygmomanometer (alat pengukur tekanan darah); Spirometer [peralatan medis]; Stethoscope; Tandu Kursi;
Tandu Paduan Aluminium untuk ambulans; Tempat Tidur 2 Engkol ABS; Tempat tidur beroda untuk keperluan medis; Tempat
tidur hidrostatik untuk keperluan medis; Tempat tidur khusus dibuat untuk digunakan oleh pasien luka bakar; Tempat tidur
khusus dibuat untuk tujuan medis; alat bantu berjalan; alat pengukur tekanan darah; bantu berjalan untuk tujuan medis;
defibrillator eksternal; electrocardiographs; inkubator untuk bayi; inkubator untuk tujuan medis; kasur untuk tujuan medis; kursi
perawatan pasien medis; kursi prosedur medis; lampu bedah; lampu untuk tujuan medis; laryngoscopes; masker bedah;
masker pelindung hidung untuk penggunaan medis; masker pernapasan pelindung untuk tujuan medis; masker untuk
digunakan oleh tenaga medis; monitor denyut nadi; monitor tekanan darah; nebulizers untuk terapi pernafasan; otoscopes;
oximeters pulsa; pemeriksaan medis lampu; peralatan medis; peralatan untuk mengukur tekanan darah arteri; perangkat
medis; pompa untuk tujuan medis; resuscitators; stetoskop; tabel prosedur medis; tandu pasien; tiang infus untuk keperluan
medis; usungan medis; usungan, roda===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071541
: 21/10/2021 17:04:43
:
: David Halim

Alamat Pemohon

: Jl. HOS Cokroaminoto No. 1, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350

740

540 Etiket

Halaman 764 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MAGIC CONDOM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 10
: ===alat kontrasepsi; kateter kondom; kondom; kondom rasa; kondom spermisida; kondom urin; kondom urin, sarung uri,
kateter kondom, sabuk ostomy===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071542
: 21/10/2021 17:05:33
:
: nurkholish halim

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Mangga II, No.71 , pao-pao, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 92113
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: etnis
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru, merah, hitam
: 9
: ===platform berbasis website dan aplikasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071543
: 21/10/2021 17:06:10
:
: JAFRA HOLDING COMPANY, B.V

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Geograaf 30 6921 EW Duiven
: Wulan Anggiet Purnamasari S.H.,
: Jl. Pandan Raya No. 68, Cibodasari, Cibodas, Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JAFRA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih.
: 6
: ===Model kendaraan [ornamen] terbuat dari logam biasa; Ornamen pagar antik alumunium; Perlengkapan dari logam untuk
perabotan kantor; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari logam biasa; model [ornamen] terbuat dari logam biasa;
model miniatur mobil [ornamen] dari logam biasa; model pesawat [ornamen] terbuat dari logam biasa; ornamen [patung]
terbuat dari logam biasa; ornamen dalam bentuk miniatur yang terbuat dari logam biasa; ornamen liburan dari logam biasa,
selain hiasan pohon; ornamen terbuat dari logam biasa; skala model [ornamen] dari logam biasa; tabel centrepieces
[ornamen] terbuat dari logam biasa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2021071544
: 21/10/2021 17:09:23
:
: HENDRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KENCANASARI TIMUR 10/J-36, RT 005 RW 07, GUNUNGSARI, Kota Surabaya,
Jawa Timur
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: SEMBILAN SEMBILAN

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 765 dari 1251

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: DASAR HIJAU MUDA, MERK WARNA HIJAU MUDA
: 30
: ===Kecap; Kecap kedelai; Kecap manis; kecap; kecap [soy sauce]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071545
: 21/10/2021 17:09:36
:
: Lemon Inc.

540 Etiket

: P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman,
KY1 – 1205
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FizzoToon
: FizzoToon = Suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 35
: ===Bantuan dalam pengelolaan kegiatan bisnis; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Layanan pencarian
database melalui suatu jaringan; Menyediakan layanan iklan dan jasa reklame; Penyebaran bahan untuk iklan; beriklan
melalui semua sarana komunikasi publik; iklan bayar per klik; jasa agen periklanan; jasa saran untuk manajemen bisnis; jasa
sistemisasi data dalam database komputer; konsultasi manajemen personalia; layanan agen informasi komersial; layanan
grosir untuk publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan ritel untuk publikasi elektronik yang dapat diunduh; manajemen
bisnis; memperbarui dan memelihara data dalam database komputer; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet;
optimisasi mesin pencari untuk promosi penjualan; pencarian database melalui komputer; penyediaan informasi bisnis melalui
situs web; penyewaan ruang iklan di Internet; persiapan iklan untuk orang lain; presentasi barang di media komunikasi, untuk
keperluan ritel; promosi penjualan untuk pihak lain; saran bisnis yang berkaitan dengan pemasaran; saran dan informasi
bisnis; saran untuk bisnis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071546
: 21/10/2021 17:14:35
:
: PT Heinz ABC Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Menara Mandiri 2 Lantai 20-21, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 54-55, RT 005, RW
003, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta
: Yurio Astari S.E.,
: Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NATURE'S GOODNESS - FROM QUALITY FRUIT logo
: NATURE'S GOODNESS - FROM QUALITY FRUIT = frase ciptaan pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 32
: ===Minuman (air dengan kandungan vitamin); Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan
jus berbasis buah; Minuman kacang hijau; Minuman sari sayuran; Minuman soda; Minuman-minuman beraroma dan bercita
rasa; air kelapa [minuman]; air mineral [minuman]; jus sayuran [minuman]; minuman berbahan dasar kacang; minuman rasa
buah; minuman tanpa-alkohol; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; sirup dan sediaan lain untuk
membuat minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071547
: 21/10/2021 17:14:54
:
: ANDREW

540 Etiket

: Jl. Jend. Sudirman RT.002 RW.005, Kel. Toboali, Kec. Toboali, Kab. Bangka
Selatan, Kepulauan Bangka Belitung 33783., Kabupaten Bangka Selatan, Kep.
Bangka Belitung, 33783

Halaman 766 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Rita Wihardja S.H.
: HARMONY PATENT, Apartemen Istana Harmoni Lantai Dasar 1J, Jl. Suryopranoto
No. 2, Jakarta 10130

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TAHU LEGENDA #KITAKASIHTAHU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, hijau, coklat, merah muda, hitam dan putih.
: 29
: ===Produk tahu (kacang dadih); Tahu; Tahu Bakso; Tahu Isi; Tahu geprek,; Tahu goreng isi; Tahu pedas; makanan berbahan
dasar tahu; makanan siap saji terutama terdiri dari tahu; tahu goreng===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071548
: 21/10/2021 17:16:25
:
: PT. DEWA TUNGGAL ABADI

540 Etiket

: Pasar Induk Beras Cipinang Blok HB No. 11 , Jakarta-Timur 13230, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13230
: MT Endah Martiningsih S.H
: Rukan Grand Surya Center Blok DD2 No.6, Jl. Boulevard Taman Surya 5,
Pegadungan, Kalideres, Kota Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BERAS ONLINE berasonline.id
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau, kuning, biru, hitam, putih.
: 35
: ===Distributor; Jasa agen pemesanan untuk layanan pengiriman barang; Jasa bisnis, yaitu, penyediaan area pasar online
yang memungkinkan para pengguna untuk melihat dan membeli barang dan jasa pada jaringan komputer global; Jasa
manajemen waralaba; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via website; Jasa pemesanan barang secara
sambung-langsung (online); Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Jasa penyedia pasar online bertemuanya
pengguna jasa dan penyedia jasa dengan berbagai ketrampilan dan pengalaman; Jasa promosi dan pemasaran secara online
melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa toko; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko retail secara daring
(online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan
(streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer,
rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Layanan administrasi mengenai bisnis yang
menggunakan basis data di Internet; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan
penempatan pesanan untuk layanan pengiriman barang; Layanan toko ritel online; Mempromosikan barang dan jasa orang
lain dengan memungkinkan pengguna untuk, mengakses kupon online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus melalui
website, kupon scan, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel;
Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website); Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan
barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengiklanan dengan
pengiriman publisitas secara online untuk pihak ketiga melalui jaringan komunikasi elektronik; Penjualan atau promosi
penjualan; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan
kantor; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website; Promosi penjualan untuk pihak lain melalui jaringan
komputer; administrasi dan penyelenggaraan bisnis pusat perbelanjaan di situs web; administrasi franchise (waralaba);
administrasi program diskon yang memungkinkan peserta untuk mendapatkan diskon pada jasa pengiriman melalui
penggunaan kartu keanggotaan diskon; agensi ekspor dan impor; bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba; jasa
pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa penjualan melalui sistem berbasis web dan portal online di bidang
perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk masuk, mengatur dan mengubah profil
pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah daftar produknya; jasa perantara
bisnis yang berkaitan dengan pengiriman pesanan melalui telekomunikasi; jasa-jasa administrasi program loyalitas pelanggan
yang memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon pengiriman, percepatan pengiriman dan
akses awal terhadap acara-acara penjualan; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni,
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa program loyalitas pelanggan yang
menampilkan hadiah dalam bentuk diskon jasa pengiriman; kegiatan pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan
administrasi dan manajemen bisnis; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet;
layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan pada jaringan komputer global; layanan iklan dan
pemasaran online; layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan periklanan bisnis yang berkaitan
dengan waralaba; layanan program loyalitas pelanggan yang mengutamakan hadiah dalam bentuk layanan pengiriman
diskon; layanan ritel disediakan oleh toko pengiriman; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel online
terkomputerisasi; layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; manajemen bisnis untuk
pengoperasian waralaba; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan
jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual
barang-barang dan/atau jasa-jasa; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan di bidang
manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; mengatur transaksi perdagangan online;

Halaman 767 dari 1251

menyediakan bantuan pemasaran terkait dengan waralaba; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan
pembeli barang dan jasa; menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan
memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain; optimisasi mesin pencari untuk promosi penjualan; penayangan
iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pengadaan jasa untuk keperluan lain
(pemesanan barang dan jasa untuk keperluan bisnis); penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan
fasilitas pasar online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar daring
(market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace)
untuk pembeli dan penjual; penyediaan pasar online untuk penjual barang
dan/atau jasa; penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; perdagangan barang dan jasa
yang terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain yang disediakan melalui jaringan informasi komunikasi global,
yakni, penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli barang dan jasa; perdagangan online; periklanan situs bisnis;
promosi penjualan untuk pihak ketiga; promosi penjualan untuk pihak lain; providing information the sale of goods offered in
the form of shopping malls on internet websites; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa
yang tersedia secara online; rekrutmen dan manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba,
keanggotaan; toko; toko grosir; toko online===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071549
: 21/10/2021 17:18:36
:
: Nurul farida ekawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl anggodo no 58 rt 001 rw 009 lowoksuruh mangliawan pakis, Kabupaten Malang,
Jawa Timur, 65154
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BIOBOS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan huruf warna orange dan gambar daun warna hijau
: 1
: ===Pupuk organik hayati cair; pupuk hayati; pupuk hayati non-kimia===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071550
: 21/10/2021 17:20:52
:
: PT. Trilliun Investama Indonesia

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Gempol – Bangil, Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo + Trilliun DOF
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Hitam, Putih
: 16
: ===Alat penyalur pita perekat [keperluan kantor]; Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku nota, buku catatan, buku
harian, jurnal kosong, buku tulis dan kertas tulis; Barang-barang tercetak, termasuk majalah, buku, brosur, kalender, katalog;
Berita berkala; Brosur-brosur; Buku tanda terima / kuitansi; Jepitan kertas; Pena tarik; alat tulis kantor; alat tulis menulis;
album; amplop; bahan plastik untuk kemasan; barang-barang cetakan; buku; buku besar [buku]; buku catatan; buku pedoman
[buku penuntun]; buku saku/buku kecil; buku tamu; buletin cetak; cairan penghapus untuk keperluan tulis menulis; cap
[stempel]; formulir pemesanan; handuk muka dari kertas; huruf-huruf cetak, blok-blok cetak; kalender; kantong kertas atau
plastik untuk kemasan; kantong-kantong terbuat dari kertas atau plastik; kartu pengumuman [alat tulis]; kartu tercetak; kartukartu; katalog; kemasan wadah kertas atau karton; kertas dan karton; kertas karton; kertas pembungkus; kertas stensil [kertas
stensil]; kertas*; koran; majalah; majalah berkala; mesin stensil; pamflet iklan; pamflet tercetak; pemotong kertas [keperluan
kantor]; penanda buku; pensil; perekat untuk alat tulis menulis; perforator kantor; pita perekat untuk keperluan alat tulis atau
rumah tangga; poster; potret; pulpen; sampul buku; stiker; surat jalan; surat kabar; tas belanjaan dari kertas atau plastik;
wadah tinta===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021071551
: 21/10/2021 17:22:51
:
: DR. VIRA AVIANTI GUNAWAN

540 Etiket

Halaman 768 dari 1251

Alamat Pemohon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. RAWABUNTU SELATAN BLOK G. 2/ 2 RT.001 RW.013
KEL. RAWABUNTU, KEC. SERPONG
TANGERANG SELATAN, BANTEN, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DRVR BEAUTY SKIN CARE + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PINK FUCHIA, PINK, DAN PUTIH
: 3
: ===Parfum, eau de toilette; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); bedak; bedak wajah kosmetik; celak mata; foundation;
foundation cair; kosmetik; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair,
maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim foundation; lipstik; lotion kulit kosmetik;
maskara; parfum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021071552
: 21/10/2021 17:23:23
:
: PT Ikon Asia Komunikasi

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tebet Dalam I G No.16, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12810
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: The Iconomics
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Putih
: 38
: ===kantor berita; layanan kantor berita; menyediakan akses ke web, surat dan portal berita; pengiriman item berita ke
organisasi pelaporan berita; transmisi berita; transmisi berita dan informasi terkini; transmisi berita elektronik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071553
: 21/10/2021 17:23:45
:
: AYU SARTIKA PANE

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Rawa Gg. Dwi Sartika No. 4, Kota Medan, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JASP
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 5
: ===Jamu dalam bentuk cair===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071554
: 21/10/2021 17:26:10
:
: ELFIRA APRILIANTI

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: TAMAN ARIES
JL. ARIES ELOK III BLOK F10 NO. 13
RT.008 RW.006
KEL. MERUYA UTARA, KEC. KEMBANGAN
JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA
, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ELCIA BEAUTY CLINIC + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT MUDA, NUDE, COKLAT, DAN PUTIH
: 3
: ===Parfum, eau de toilette; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); bedak; bedak wajah kosmetik; celak mata; foundation;
foundation cair; kosmetik; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair,
maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim foundation; lipstik; lotion kulit kosmetik;
maskara; parfum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071555
: 21/10/2021 17:27:20
:
: PT. Trilliun Investama Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Gempol – Bangil, Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo + Trilliun DOF
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Hitam, Putih
: 17
: ===Lembar plastik pvc; PVC tape; Selang PVC; Selang spiral air; bahan isolasi; isolasi plester; karet, mentah atau setengah
dikerjakan; katup karet atau serat vulkanisir, selain bagian dari mesin; paking sambungan; pipa fleksibel, bukan dari logam;
pipa gasket; pipa selang kanvas; saluran plastik fleksibel untuk keperluan pipa ledeng; sambungan ekspansi yang terbuat dari
bahan material asbestos, silikon cloth yang berfungsi untuk saluran pipa dan perpipaan; sambungan pipa, bukan dari logam;
sambungan, bukan dari logam, untuk pipa; selang irigasi; selang lentur, bukan dari logam; selang penyiraman; selang plastik
untuk penggunaan pipa; selang terbuat dari plastik; selang, bukan dari logam, untuk keperluan pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071556
: 21/10/2021 17:28:34
:
: SUSI ASLINDA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GRAHA BINA WIDYA UNRI B. 103, RT. 003/RW. 002, KEL. AIR PUTIH, KEC.
TAMPAN, Kota Pekanbaru, Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Dapoer D'Family DAIDILDI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Terang, Hijau Gelap, Abu-abu, Hitam, Pink
: 29
: ===Buah beku-kering dan makanan ringan yoghurt; Makanan beku terutama terdiri dari pengganti daging; Makanan pembuka
beku terutama terdiri dari buah-buahan; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari daging; Makanan pembuka beku
terutama terdiri dari sayuran; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan beku
terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan laut beku; makanan pembuka beku terutama terdiri dari
ayam; makanan pembuka beku terutama terdiri dari makanan laut; makanan pembuka beku yang sebagian besar terdiri dari
makanan laut; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari ikan; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari
unggas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: JID2021071557
: 21/10/2021 17:29:46
:
: ELFIRA APRILIANTI

540 Etiket
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Alamat Pemohon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TAMAN ARIES
JL. ARIES ELOK III BLOK F10 NO. 13
RT.008 RW.006
KEL. MERUYA UTARA, KEC. KEMBANGAN
JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ELCIA BEAUTY CLINIC + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat muda, Nude, Coklat, dan Putih
: 44
: ===Klinik Mata; Klinik kecantikan; Layanan Klinik Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin; Layanan klinik medis yang menyediakan
obat-obatan China, perawatan kesehatan sehubungan dengan obat-obatan China; klinik khitan/sunat; layanan klinik bedah
plastik dan kosmetik; layanan klinik gigi; layanan klinik kesehatan; layanan klinik medis keliling; layanan klinik perawatan
medis dan kesehatan; layanan medis dan perawatan kesehatan; layanan penitipan siang hari klinik medis untuk anak-anak
yang sakit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071558
: 21/10/2021 17:30:09
:
: YENNI SALIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KRENDANG TIMUR GG. II NO. 5 RT. 010 RW. 001, KEL. KRENDANG, KEC.
TAMBORA, JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JAGO GEPREK + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HITAM dan KUNING
: 43
: ===Restoran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071560
: 21/10/2021 17:34:43
:
: PT. Trilliun Investama Indonesia

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Gempol – Bangil, Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo + Trilliun DOF
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Hitam, Putih
: 19
: ===Bahan bangunan plastik; Membran atap PVC; Pipa HDPE (High density polyethylene); Pipa PP (polypropylene); Pipa PPR
(PolyPropylene Random); Pipa PVC (Polivinil klorida); Pipa Plastik; Pipa talang bukan dari logam; Plafon PVC; Plafon-plafon
yang sudah berbentuk digunakan untuk atap yang terbuat dari PVC; eternit gipsum; gifsum/lembaran terbuat dari plastik /
PVC; granit; gypsum [bahan bangunan]; katup air-pipa, bukan dari logam atau plastik; kisi-kisi, bukan dari logam; langit-langit,
bukan dari logam; lantai keramik; lantai parket; lis plafon pvc; papan dinding gipsum; pintu lipat, bukan dari logam; pintu,
bukan dari logam *; pipa air, bukan dari logam; pipa bercabang, bukan dari logam; pipa drainase, bukan dari logam; pipa kaku,
bukan dari logam, untuk bangunan; pipa plastik untuk keperluan pipa ledeng; saluran plastik untuk drainase dan irigasi;
sambungan pipa non logam; ubin lantai dari plastik; ubin lantai tembikar; ubin lantai, bukan dari logam===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071561
: 21/10/2021 17:36:03
:
: PT Heinz ABC Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Menara Mandiri 2 Lantai 20-21, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 54-55, RT 005, RW
003, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta
: Yurio Astari S.E.,
: Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KEBAIKAN ALAM – DARI BUAH BERKUALITAS logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 32
: ===Minuman (air dengan kandungan vitamin); Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan
jus berbasis buah; Minuman kacang hijau; Minuman sari sayuran; Minuman soda; Minuman-minuman beraroma dan bercita
rasa; air kelapa [minuman]; air mineral [minuman]; jus sayuran [minuman]; minuman berbahan dasar kacang; minuman rasa
buah; minuman tanpa-alkohol; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; sirup dan sediaan lain untuk
membuat minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071562
: 21/10/2021 17:37:15
:
: Lemon Inc.

540 Etiket

: P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman,
KY1 – 1205
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FizzoToon
: FizzoToon = Suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 38
: ===Jasa streaming konten media digital untuk pihak lain; Layanan berbagi foto peer-to-peer, yaitu transmisi elektronik file foto
digital antara pengguna internet, video, dan file multimedia; Layanan komunikasi, yaitu pengiriman sinyal suara, data, faksimili,
gambar dan informasi secara elektronik; Penyediaan online forums; komunikasi dengan sistem surat elektronik; komunikasi
melalui terminal komputer; layanan berbagi foto peer-to-peer, yaitu
transmisi elektronik file foto digital antara
pengguna internet, video, dan file multimedia;
menyediakan akses ke komputer, database
elektronik dan online; layanan penyiaran melalui komputer atau
jaringan komunikasi lainnya, yaitu,
mengunggah, memposting, menampilkan,
menandai, dan mengirimkan data, informasi,
pesan, grafik, dan gambar secara elektronik; menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global; menyediakan forum
komunitas online bagi pengguna untuk berbagi dan menyiarkan (stream) informasi, audio, video, berita yang
nyata/sebenarnya (real-time news), konten hiburan, atau informasi, untuk membentuk komunitas virtual, dan untuk terlibat
dalam jejaring sosia; menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global; menyediakan transmisi data,
informasi, dan
pesan elektronik yang aman melalui jaringan
komputer global; penyiaran dan streaming audio-visual, multimedia, dan konten digital langsung dan direkam sebelumnya
untuk pihak lain melalui jaringan nirkabel, internet, kabel, satelit dan jaringan komputer global, regional dan lokal, dalam
bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik dan video musik; siaran audio; siaran video; streaming dan live
streaming konten audio,
visual dan audiovisual melalui jaringan
komputer global; streaming dan live streaming video, audiovisual, dan konten audiovisual interaktif melalui internet; streaming
data; streaming materi audio, visual dan audiovisual melalui jaringan komputer global; telekomunikasi; transmisi data, audio,
video dan file multimedia, termasuk file yang dapat diunduh dan file yang dialirkan melalui jaringan komputer global; transmisi
data, pesan, dan informasi; transmisi data, pesan, informasi dan gambar dengan bantuan komputer; transmisi elektronik dan
pengambilan data, gambar, konten
audio, konten video, pesan dan
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dokumen; transmisi elektronik dan streaming konten media digital untuk orang lain melalui jaringan komputer global dan lokal;
transmisi video-atas permintaan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021071564
: 21/10/2021 17:41:27
:
: The Australian Council For Educational Research Limited

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 19 Prospect Hill Road, Camberwell, VIC, 3124, Australia
: Yurio Astari S.E.,
: Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ACER Logo
: ACER = kependekan dari AUSTRALIAN COUNCIL FOR EDUCATIONAL RESEARCH = bagian dari
nama pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, putih
: 35
: ===Layanan perekrutan; Penjualan online atas publikasi cetak, buku, majalah, materi cetak, terbitan berkala, teks elektronik
dan teks non-elektronik; konsultasi perekrutan; konsultasi sumber daya manusia; memberikan informasi terkait dengan
perekrutan personel; penempatan pegawai; sumber daya manusia; tes psikologis untuk pemilihan personil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071566
: 21/10/2021 17:43:57
:
: PT. Trilliun Investama Indonesia

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Gempol – Bangil, Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo + Trilliun SUPERFLEX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Hitam, Putih
: 17
: ===Lembar plastik pvc; PVC tape; Selang PVC; Selang spiral air; bahan isolasi; isolasi plester; karet, mentah atau setengah
dikerjakan; katup karet atau serat vulkanisir, selain bagian dari mesin; paking sambungan; pipa fleksibel, bukan dari logam;
pipa gasket; pipa selang kanvas; saluran plastik fleksibel untuk keperluan pipa ledeng; sambungan ekspansi yang terbuat dari
bahan material asbestos, silikon cloth yang berfungsi untuk saluran pipa dan perpipaan; sambungan pipa, bukan dari logam;
sambungan, bukan dari logam, untuk pipa; selang irigasi; selang lentur, bukan dari logam; selang penyiraman; selang plastik
untuk penggunaan pipa; selang terbuat dari plastik; selang, bukan dari logam, untuk keperluan pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071569
: 21/10/2021 17:46:52
:
: Sebastianus Teguh Sanjaya

540 Etiket

: Jl. Tanah Mas G - 49, RT.004/ RW.001,
Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung,
Jakarta Timur
, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13210
: R. Muhammad Firdaus S.H.,M.H
: Jl. Janur Blok A.8, No. 20-21, RT.002 RW.004, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren
Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: wCBw + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Cream, Kuning dan Hitam
: 16
: ===Iklan (Barang Cetakan); Kartu hadiah; Pulpen; agenda; alas minuman dari kertas; alat tulis; album foto; album untuk lagu;
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animasi cels; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; bahan/materi cetakan untuk
tujuan iklan dan promosi; barang-barang dari karton; barang-barang dari kertas; buku catatan; buku dan buklet; buku naskah;
buku saku/buku kecil; buku tulis; buku-buku musik; buku-buku telepon dan alamat; buletin cetak; cat air lukis; cetakan warna;
desain bordir [pola]; foto yang ditandatangani; foto-foto; gambar stempel; halaman untuk mewarnai; huruf-huruf cetak; kantong
belanja dari plastik; kantong plastik PP; kartu alas gelas/piring; karya kaligrafi; karya seni dari kertas atau karton; karya seni
kardus; katalog yang berkaitan dengan perkakas dan peralatan musik; katalog yang terkait dengan peralatan telekomunikasi,
telepon mobil perangkat elektronik genggam dan digital mobil untuk mengirimkan dan menerima panggilan telepon, faks, surat
elektronik, video, pesan singkat, musik, pekerjaan audiovisual dan multimedia lainnya serta data digital lainnya; kertas HVS;
kertas kado; kertas koran; kertas pembungkus; kertas tulis dan amplop [alat tulis]; kotak hadiah dari kertas; label dari kertas;
lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan dan barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas;
majalah [majalah berkala]; majalah cetak; majalah poster; map surat; materi pemasaran dan promosi dalam bentuk cetak;
mural foto; notes bergambar; novel roman; papan gambar dan lukis (dari) karton; pena tinta gel; penghapus papan tulis; plakat
kertas atau karton; pola cetakan untuk kaos dan switer lengan panjang; poster gambar; poster yang dilepas; potret; publikasi
cetak, termasuk buku, majalah, buletin, koran; publikasi tercetak yang berkaitan dengan komputer; rautan; selebaran; set
meja; spidol warna-warni; stiker dan perekat untuk keperluan peralatan tulis atau rumah tangga; stiker khusus untuk mobil;
surat kabar; tabung karton untuk dokumen; tas hadiah dari kertas; voucher hadiah tercetak; wadah makanan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071571
: 21/10/2021 17:49:45
:
: ONG SINGGIH SURYAJAYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MULYOSARI BPD BLOK F/26 RT. 002/004 KEL. KALISARI, KEC. MULYOREJO
KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: D'Duren Mas, Sajian Emas Bumi Nusantara
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, kuning emas, abu-abu, hitam, putih
: 35
: ===Jasa ekspor impor; Jasa penjualan merchandising produk dalam bidang nutrisi dan sumplemen diet, minuman dan sari
buah; Jasa toko eceran secara online; Layanan toko ritel online; Toko makanan online; Toko minuman online; Toko yang
menjual pencuci mulut berupa es dan buah; jasa penjualan produk dibidang nutrisi dan suplemen diet, minuman dan sari
buah; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store); layanan eceran atau grosir untuk buah-buahan dan
sayuran; layanan ritel disediakan oleh kios buah; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel yang berkaitan
dengan buah; manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi
dan kedai yang menjual makanan ringan; menyediakan informasi bisnis melalui sebuah basis data yang dapat dicari dan
melalui jaringan komputer global; minimarket; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071575
: 21/10/2021 17:53:05
:
: PT. Trilliun Investama Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Gempol – Bangil, Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo + Trilliun HIPREX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Hitam, Putih
: 17
: ===Lembar plastik pvc; PVC tape; Selang PVC; Selang spiral air; bahan isolasi; isolasi plester; karet, mentah atau setengah
dikerjakan; katup karet atau serat vulkanisir, selain bagian dari mesin; paking sambungan; pipa fleksibel, bukan dari logam;
pipa gasket; pipa selang kanvas; saluran plastik fleksibel untuk keperluan pipa ledeng; sambungan ekspansi yang terbuat dari
bahan material asbestos, silikon cloth yang berfungsi untuk saluran pipa dan perpipaan; sambungan pipa, bukan dari logam;
sambungan, bukan dari logam, untuk pipa; selang irigasi; selang lentur, bukan dari logam; selang penyiraman; selang plastik
untuk penggunaan pipa; selang terbuat dari plastik; selang, bukan dari logam, untuk keperluan pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021071577
: 21/10/2021 17:59:34
:

540 Etiket

Halaman 774 dari 1251

730

Nama Pemohon

: DEDDY

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL TAMAN DELIMA II NO 21, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: EVODIA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 24
: ===bahan plastik [pengganti kain]; kain belacu dicetak; kain cetak; kain poliester; kain precut untuk needlecraft; label tekstil
dicetak; selimut dari tekstil; selimut penutup; selimut printer dari tekstil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071579
: 21/10/2021 18:02:38
:
: PT. Trilliun Investama Indonesia

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Orange, Hitam, Putih, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo + Trilliun SPIRAL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Hitam, Putih
: 17
: ===Lembar plastik pvc; PVC tape; Selang PVC; Selang spiral air; bahan isolasi; isolasi plester; karet, mentah atau setengah
dikerjakan; katup karet atau serat vulkanisir, selain bagian dari mesin; paking sambungan; pipa fleksibel, bukan dari logam;
pipa gasket; pipa selang kanvas; saluran plastik fleksibel untuk keperluan pipa ledeng; sambungan ekspansi yang terbuat dari
bahan material asbestos, silikon cloth yang berfungsi untuk saluran pipa dan perpipaan; sambungan pipa, bukan dari logam;
sambungan, bukan dari logam, untuk pipa; selang irigasi; selang lentur, bukan dari logam; selang penyiraman; selang plastik
untuk penggunaan pipa; selang terbuat dari plastik; selang, bukan dari logam, untuk keperluan pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071580
: 21/10/2021 18:03:30
:
: Sebastianus Teguh Sanjaya

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Tanah Mas G - 49, RT.004/ RW.001,
Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung,
Jakarta Timur
, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13210
: R. Muhammad Firdaus S.H.,M.H
: Jl. Janur Blok A.8, No. 20-21, RT.002 RW.004, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren
Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: wCBw + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Cream, Kuning dan Hitam
: 18
: ===Barang-barang terbuat dari kulit dan imitasi dari kulit, yaitu, sarung, tas, pouch dan tas jinjing untuk komputer, tablet,
smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Kantong; Ransel; Rantai sabuk dengan bahan kulit; Sarung;
Tas kosmetik; Tas pinggang; Tas-tas; dompet; dompet genggam kecil [tas]; dompet koin kecil; dompet kunci; dompet saku;
gantungan kunci; kalung kulit; kantong untuk menyimpan make-up, kunci, dan barang pribadi lainnya; koper; koper kecil; kulit;
pakaian dari kulit; payung; payung matahari; payung teras; tas belanja pakai ulang; tas dan dompet kulit; tas kecil untuk pria;
tas make-up; tas wanita; tempat kartu (barang kulit); tempat kartu kredit berupa dompet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: JID2021071581
: 21/10/2021 18:06:13
:

540 Etiket

Halaman 775 dari 1251

730

740

Nama Pemohon

: Lemon Inc.

Alamat Pemohon

: P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman,
KY1 – 1205
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FizzoToon
: FizzoToon = Suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 41
: ===Memberikan informasi hiburan audio-visual online melalui jaringan komputer global; Menyediakan musik, film, gambar,
animasi dan informasi hiburan; Musik, hiburan berbasis musik, dan hiburan yang ditampilkan di webcast; Organisasi kompetisi
[pendidikan atau hiburan]; layanan hiburan; menyediakan buku komik dan novel grafis online, tidak dapat diunduh;
menyediakan gambar dan video online; menyediakan publikasi online dalam bentuk buku audio yang menampilkan konten
hiburan; penyediaan gambar dan film karakter avatar dan animasi melalui Internet atau jaringan komputer global; penyediaan
musik online, tidak dapat diunduh; produksi podcast; produksi program radio; publikasi eBook dan buku audio
yang tidak dapat diunduh dan
publikasi elektronik lainnya dengan
konten hiburan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071582
: 21/10/2021 18:07:49
:
: PT. BERKAH BAMBU ANUNIK

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. CIPINANG INDAH RAYA NO. 1 RT/RW 01/013 KEL. CIPINANG MUARA KEC.
JATINEGARA, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: bambu anunik
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, ORANGE DAN HITAM
: 35
: ===Jasa penjualan eceran secara online; layanan pemasaran online; layanan ritel online; menyediakan pasar (marketplaces)
online untuk penjual barang dan/atau jasa; toko; toko grosir===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071583
: 21/10/2021 18:10:40
:
: JAFRA HOLDING COMPANY, B.V

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Geograaf 30 6921 EW Duiven
: Wulan Anggiet Purnamasari S.H.,
: Jl. Pandan Raya No. 68, Cibodasari, Cibodas, Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JAFRA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih.
: 7
: ===Juicer, listrik, untuk keperluan rumah tangga; Router robotik [alat-alat mesin]; blender, listrik, untuk persiapan makanan;
blender, listrik, untuk persiapan makanan dan minuman; blender, listrik, untuk persiapan minuman; debu menghapus instalasi
untuk membersihkan tujuan; filter debu untuk pembersih vakum; frothers kopi listrik; juicer jeruk, listrik; kompresor listrik;
mekanisme robot [mesin] untuk pengolahan bahan makanan; mekanisme robot [mesin] untuk pengolahan buah-buahan;
mekanisme robot [mesin] untuk pengolahan sayuran; mesin cetak; mesin cuci listrik; mesin cuci listrik untuk keperluan rumah
tangga; mesin pengumpul debu; pembersih vakum listrik untuk keperluan rumah tangga; pemisah debu; peralatan dapur
bertenaga listrik untuk dicing, Mincing, mengiris dan memotong makanan; pompa air listrik; sapu listrik===

740

540 Etiket

Halaman 776 dari 1251

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071584
: 21/10/2021 18:10:55
:
: PT. Trilliun Investama Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Gempol – Bangil, Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo + Trilliun SPIRAL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Hitam, Putih
: 19
: ===Bahan bangunan plastik; Membran atap PVC; Pipa HDPE (High density polyethylene); Pipa PP (polypropylene); Pipa PPR
(PolyPropylene Random); Pipa PVC (Polivinil klorida); Pipa Plastik; Pipa talang bukan dari logam; Plafon PVC; Plafon-plafon
yang sudah berbentuk digunakan untuk atap yang terbuat dari PVC; eternit gipsum; gifsum/lembaran terbuat dari plastik /
PVC; granit; gypsum [bahan bangunan]; katup air-pipa, bukan dari logam atau plastik; kisi-kisi, bukan dari logam; langit-langit,
bukan dari logam; lantai keramik; lantai parket; lis plafon pvc; papan dinding gipsum; pintu lipat, bukan dari logam; pintu,
bukan dari logam *; pipa air, bukan dari logam; pipa bercabang, bukan dari logam; pipa drainase, bukan dari logam; pipa kaku,
bukan dari logam, untuk bangunan; pipa plastik untuk keperluan pipa ledeng; saluran plastik untuk drainase dan irigasi;
sambungan pipa non logam; ubin lantai dari plastik; ubin lantai tembikar; ubin lantai, bukan dari logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071585
: 21/10/2021 18:12:34
:
: DEDDY

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL TAMAN DELIMA II NO 21, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CASSAMODA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 24
: ===bahan tekstil; barang-barang tekstil untuk membuat selimut; gorden kecil terbuat dari bahan tekstil; handuk microfiber;
handuk microfiber penyerap kelembaban; kain campuran kapas-wol; kain campuran katun sutra; kain elastis untuk pakaian;
kain poliester; kain serat campuran; kain tekstil bukan tenunan; kain tekstil untuk pembuatan pakaian; kain*; label perekat
tekstil; lapisan tekstil untuk pakaian; pengganti tekstil; sarung bantal; selimut dari tekstil; selimut wol; sprei; sutra [kain]; tekstil
dan pengganti tekstil; tirai bersih===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071586
: 21/10/2021 18:21:04
:
: PT. Trilliun Investama Indonesia

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Gempol – Bangil, Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo + Trilliun AIR HOSE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Hitam, Putih
: 16
: ===Alat penyalur pita perekat [keperluan kantor]; Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku nota, buku catatan, buku
harian, jurnal kosong, buku tulis dan kertas tulis; Barang-barang tercetak, termasuk majalah, buku, brosur, kalender, katalog;
Berita berkala; Brosur-brosur; Buku tanda terima / kuitansi; Jepitan kertas; Pena tarik; alat tulis kantor; alat tulis menulis;

740

Halaman 777 dari 1251

album; amplop; bahan plastik untuk kemasan; barang-barang cetakan; buku; buku besar [buku]; buku catatan; buku pedoman
[buku penuntun]; buku saku/buku kecil; buku tamu; buletin cetak; cairan penghapus untuk keperluan tulis menulis; cap
[stempel]; formulir pemesanan; handuk muka dari kertas; huruf-huruf cetak, blok-blok cetak; kalender; kantong kertas atau
plastik untuk kemasan; kantong-kantong terbuat dari kertas atau plastik; kartu pengumuman [alat tulis]; kartu tercetak; kartukartu; katalog; kemasan wadah kertas atau karton; kertas dan karton; kertas karton; kertas pembungkus; kertas stensil [kertas
stensil]; kertas*; koran; majalah; majalah berkala; mesin stensil; pamflet iklan; pamflet tercetak; pemotong kertas [keperluan
kantor]; penanda buku; pensil; perekat untuk alat tulis menulis; perforator kantor; pita perekat untuk keperluan alat tulis atau
rumah tangga; poster; potret; pulpen; sampul buku; stiker; surat jalan; surat kabar; tas belanjaan dari kertas atau plastik;
wadah tinta===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071587
: 21/10/2021 18:22:01
:
: JAFRA HOLDING COMPANY, B.V

Alamat Pemohon

: Geograaf 30 6921 EW Duiven

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Wulan Anggiet Purnamasari S.H.,
: Jl. Pandan Raya No. 68, Cibodasari, Cibodas, Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JAFRA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih.
: 8
: ===Alat peregang dari logam (peralatan tangan); Laser hair removal aparat untuk keperluan rumah tangga; Peralatan makan;
Perangkat perawatan kuku kaki; Perangkat untuk perawatan tangan dan kuku; Perangkat untuk perawatan tangan dan kuku,
listrik; Pompa air tangan, cangkul, sekop, gerinda, batu asahan, gergaji tangan, intan pemotong kaca, obeng, kunci, kikir,
dongkrak tangan, pisau-pisau, perkakas ketam, pedang, palu (martil), bor-bor, tang, pisau cukur, sabit, kampak, pahat tusuk,
godam, alat pematri, alat solder, linggis, serutan kayu (bukan listrik atau mesin), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat
penyemprot cairan (sprayer dengan tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), pisau pemangkas tanaman, pisau untuk
pemotong rumput (alat tangan), alat penyemprot hama tanaman (sprayer) yang digerakkan dengan tangan, alat-alat dan
perkakas tangan (dijalankan dengan tangan), penyemprot-penyemprot backpack manual dengan tekanan tinggi, penyemprotpenyemprot ransel semi otomatis, alat penanam benih (benih jagung, padi, kacang-kacangan dan sayur-sayuran), peralatan
pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), gerek (alat tangan), alat pelubang, kampak-kampak,
batang pemotong, pisau pemangkas tanaman, mata bor (bagian dari alat tangan), alat pengasah mata pisau, pisau (alat
tangan), pemangkas tanaman pembatas, pisau untuk mencangkok tanaman, pahat-pahat, alat pemotong (pisau), pisau kecil,
alat penyemprot obat pembasmi parasit tanaman (alat tangan), alat penggali (alat tangan), pegangan bor (alat tangan), borbor, pemadat tanah (alat tangan), alat pemotong (alat tangan), alat pemetik buah (alat tangan), alat-alat kebun (alat tangan),
alat-alat pencangkokan (alat tangan), bor tangan (alat tangan), alat pemecah es, alat pemercik obat serangga (alat tangan),
semprotan obat serangga (alat tangan), alat penguap obat serangga (alat tangan), gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau,
gunting pemotong rumput (alat tangan), pisau pemotong, alat pelobang (alat tangan), alat pembunuh parasit tanaman, gunting
besar pemangkas, pompa (tangan), alat pelantak tangan (alat tangan), daun gergaji (bagian dari alat tangan), pegangan
gergaji, gergaji (alat tangan), gunting, obeng, sabit-sabit bertangkai, gunting tanaman, alat-alat pengasah, alat penyemprot
serangga (alat tangan), alat pencabut tangan berduri (alat tangan), pemangkas pohon, alat penyemprot obat pembasmi
serangga (alat tangan), pencincang sayuran, pisau sayuran, pemotong sayuran, pengiris sayuran, roda pengasah (alat
tangan), kunci inggris (alat tangan).; gunting rumah tangga; gunting untuk keperluan rumah tangga; kikir kuku listrik untuk
perawatan kuku; peralatan berkebun tangan dioperasikan; peralatan dan perkakas berkebun yang dioperasikan dengan
tangan; peralatan dan perkakas pertanian yang dioperasikan dengan tangan; peralatan pencabutan untuk perawatan kosmetik
alis; peralatan pencabutan, listrik dan non-listrik, untuk perawatan kosmetik alis; perkakas tangan dan peralatannya,
dioperasikan dengan tangan; pisau rumah tangga; tato aparat untuk perawatan kosmetik alis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071588
: 21/10/2021 18:25:53
:
: PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Gempol – Bangil, Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo + Trilliun AIR HOSE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Orange, Hitam, Putih
: 17

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 778 dari 1251

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Lembar plastik pvc; PVC tape; Selang PVC; Selang spiral air; bahan isolasi; isolasi plester; karet, mentah atau setengah
dikerjakan; katup karet atau serat vulkanisir, selain bagian dari mesin; paking sambungan; pipa fleksibel, bukan dari logam;
pipa gasket; pipa selang kanvas; saluran plastik fleksibel untuk keperluan pipa ledeng; sambungan ekspansi yang terbuat dari
bahan material asbestos, silikon cloth yang berfungsi untuk saluran pipa dan perpipaan; sambungan pipa, bukan dari logam;
sambungan, bukan dari logam, untuk pipa; selang irigasi; selang lentur, bukan dari logam; selang penyiraman; selang plastik
untuk penggunaan pipa; selang terbuat dari plastik; selang, bukan dari logam, untuk keperluan pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071589
: 21/10/2021 18:29:28
:
: Sebastianus Teguh Sanjaya

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

540 Etiket

: Jl. Tanah Mas G - 49, RT.004/ RW.001,
Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung,
Jakarta Timur
, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13210
: R. Muhammad Firdaus S.H.,M.H
: Jl. Janur Blok A.8, No. 20-21, RT.002 RW.004, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren
Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: wCBw + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Cream, Kuning dan Hitam
: 25
: ===Baju Hangat; Baju tidur; Busana Muslim; Celana jeans; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan,
bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol,
pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas
celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian
pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian
ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek,
celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat
pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pashmina; Pelindung telinga [pakaian]; T-shirt; T-shirt
dengan logo desainer; alas kaki; bandana; bikini; blazer; celana dalam [pakaian]; celana kasual; dasi; daster; gaun; ikat
pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jilbab; kaos polo; kaus [pakaian]; kaus kaki; kerudung
[pakaian]; korset [pakaian dalam]; legging [celana panjang]; mantel; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian, alas
kaki dan tutup kepala; piyama; rok; rompi; sandal jepit [alas kaki]; sandal kulit; sapu tangan [pakaian]; sarung; sarung tangan
[pakaian]; sepatu; sepatu kulit; seragam; sweater katun; syal yang melingkar di leher; topi; topi mode; tunik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071590
: 21/10/2021 18:29:53
:
: Lemon Inc.

540 Etiket

: P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman,
KY1 – 1205
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FizzoToon
: FizzoToon = Suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 42
: ===Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; desain perangkat lunak komputer; hosting aplikasi multimedia dan interaktif;
hosting fasilitas web on-line untuk orang lain untuk berbagi konten on-line; hosting konten digital di Internet; hosting konten
hiburan multimedia; hosting platform di Internet; hosting situs web untuk penyimpanan elektronik foto dan video digital; jasa
hosting situs web; komputasi awan; layanan penyediaan piranti lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk membuat,
mengedit, mengirimkan, dan memantau presentasi multimedia yang didistribusikan melalui Internet dan telepon ke beberapa
peserta; menyediakan perangkat lunak komputer dan aplikasi komputer yang tidak dapat di unduh secara online untuk
streaming video, musik dan gambar; menyediakan platform untuk memungkinkan pengguna melakukan streaming file melalui
situs web dan aplikasi seluler; pemrograman komputer; penyediaan perangkat lunak aplikasi; penyediaan perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh secara online yang memberikan para pengguna kemampuan untuk mengunggah, mengunduh,
mengedit, dan menggunakan secara bersama-sama foto dan video; penyimpanan data elektronik; platform sebagai layanan
[PaaS] yang menampilkan platform perangkat lunak untuk transmisi konten dan pesan digital===

Halaman 779 dari 1251

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071591
: 21/10/2021 18:31:56
:
: PT. Trilliun Investama Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Gempol – Bangil, Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo + Trilliun AIR HOSE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Hitam, Putih
: 19
: ===Bahan bangunan plastik; Membran atap PVC; Pipa HDPE (High density polyethylene); Pipa PP (polypropylene); Pipa PPR
(PolyPropylene Random); Pipa PVC (Polivinil klorida); Pipa Plastik; Pipa talang bukan dari logam; Plafon PVC; Plafon-plafon
yang sudah berbentuk digunakan untuk atap yang terbuat dari PVC; eternit gipsum; gifsum/lembaran terbuat dari plastik /
PVC; granit; gypsum [bahan bangunan]; katup air-pipa, bukan dari logam atau plastik; kisi-kisi, bukan dari logam; langit-langit,
bukan dari logam; lantai keramik; lantai parket; lis plafon pvc; papan dinding gipsum; pintu lipat, bukan dari logam; pintu,
bukan dari logam *; pipa air, bukan dari logam; pipa bercabang, bukan dari logam; pipa drainase, bukan dari logam; pipa kaku,
bukan dari logam, untuk bangunan; pipa plastik untuk keperluan pipa ledeng; saluran plastik untuk drainase dan irigasi;
sambungan pipa non logam; ubin lantai dari plastik; ubin lantai tembikar; ubin lantai, bukan dari logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071592
: 21/10/2021 18:42:59
:
: Lemon Inc.

540 Etiket

: P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman,
KY1 – 1205
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FizzoToon
: FizzoToon = Suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 45
: ===jasa lisensi karakter kartun [layanan hukum]; jasa lisensi kekayaan intelektual; jasa lisensi perangkat lunak komputer
[layanan hukum]; layanan jaringan sosial daring===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071593
: 21/10/2021 18:51:57
:
: Sebastianus Teguh Sanjaya

540 Etiket

: Jl. Tanah Mas G - 49, RT.004/ RW.001,
Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung,
Jakarta Timur
, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13210
: R. Muhammad Firdaus S.H.,M.H
: Jl. Janur Blok A.8, No. 20-21, RT.002 RW.004, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren
Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: wCBw + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Cream, Kuning dan Hitam
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi komersial lisensi musik pihak lain;
Iklan secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang

Halaman 780 dari 1251

sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi;
Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan perantara bisnis; Pemasangan
poster; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi
yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Produksi
film iklan dalam bentuk videotape/rekaman video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Promosi barang dan jasa melalui
jaringan internet dan komunikasi; Toko online dan offline (shop fasade) yang menampilkan dan menjual barang-barang
merchandise karakter animasi; agen pemesanan teater [layanan pemesanan pekerjaan untuk artis yang tampil]; agen
pemesanan teater [manajemen bisnis artis pertunjukan]; audisi seniman pertunjukan (pemilihan personil); grosir dan eceran
film, rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya musik dan karya artistik; iklan bioskop; iklan dan promosi
perusahaan; jasa agen bakat dalam sifat manajemen bisnis artis yang tampil; jasa agensi talent (manajemen bisnis seniman
pertunjukan); jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa
manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa periklanan; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film,
televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi komersial; jasa
produksi iklan; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak beralkohol; jasa toko
retail secara online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup
kepala, dan alas kaki; layanan pemesanan agen untuk artis yang tampil; layanan pemesanan pekerjaan untuk artis yang
tampil; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis seniman pertunjukan, pemain musik dan/atau
musisi; mempromosikan karya seni orang lain dengan cara menyediakan portofolio online melalui situs web; mengadakan
pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh
pengguna, dan iklan online; nasehat manajemen; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau
pemain musik; pengecer toko serba ada; penjualan lagu secara digital melalui jaringan online; penyediaan informasi komersial
yang berkaitan dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi komputer; penyediaan informasi produk dan jasa untuk
penjualan komersial; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi
rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; persiapan dan
realisasi rencana dan konsep media dan iklan; produksi film iklan; produksi iklan radio dan televisi; produksi iklan televisi;
promosi penjualan; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071594
: 21/10/2021 18:57:16
:
: NICKO PERDANA WIRYA

540 Etiket

: Patra Raya No. 60 RT/RW. 002/002 Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta
Barat, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Patricia Ann Winarta B.A., S.H., M.H.,
: Winarta IP Practice Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia) Boulevard Bukit
Gading Raya Blok A 16-17 Kelapa Gading Permai

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CRUST
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 7
: ===Alat-alat listrik yang menggunakan tenaga udara; Blender las; mesin las; blender potong; mesin bor listrik; mesin amplas
listrik; mesin serut listrik; mesin gergaji listrik; mesin gurinda listrik; mesin router listrik; mesin potong logam listrik; mesin
potong keramik listrik; mesin perkakas; kompresor; mesin jahit; motor-motor listrik; mesin pompa air listrik; tali kipas untuk
mesin; mesin irigasi; mesin pertanian; mesin penyemprot cat; mesin pemangkas rumput; mesin penyemprot hama; mesin
bubut; motor (armature) bagian dari mesin perkakas; stator (field) bagian dari mesin perkakas; gigi mesin perkakas; pisau
serut mesin; pisau router mesin; mata bor kayu mesin; mata bor mesin; mata bobok kayu (pahat kayu) mesin; gergaji mesin;
gerenda pengasah mesin; gerenda pemotong mesin; gerenda pemoles mesin; pisau pemotong keramik (diamond wheel)
mesin; sikat arang mesin; kepala bor (drill chuck) mesin; sikat kawat mangkok mesin; mesin tatah kayu; Blower berputar
elektrik; Filter (suku cadang mesin atau motor); Gilingan kopi elektrik; Mesin pembangkit Listrik (Generator); Mesin pembuat
roti/kue/biskuit ( secara elektrik ); Mesin penyedot debu untuk tempat tidur, elektrik; Mesin, peralatan mesin, peralatan yang
dioperasikan daya; Pompa air ; Suku cadang untuk mesin yaitu gigi (points), adaptor (betis), pelat samping, pelat dasar dan
rakitan suku cadang untuk bibir dan ember untuk excavator, sekop kabel, dan pemuat; alat las listrik; alat penyemprot (mesin);
alat-alat listrik; alat-alat pneumatik; engkol suku cadang mesin; gun jet cleaner; kompresor udara; mesin bensin, selain untuk
kendaraan darat; mesin cuci listrik; mesin cuci mobil; mesin cuci tekanan tinggi; mesin diesel untuk mesin; mesin diesel, selain
untuk kendaraan darat; mesin kompresor udara; mesin las, listrik; mesin pengaduk adonan; mesin penghisap udara; motor
listrik untuk mesin; motor listrik, bukan untuk kendaraan darat; pemanas air [bagian dari mesin]; penyedot debu; pompa air
listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071595
: 21/10/2021 18:57:24
:
: YASRIL

540 Etiket

: Jl. Lumbu Tengah VI C8/89 Rt.002 Rw.028 Bojong Rawalumbu, Rawalumbu, Kota
Bekasi, Jawa Barat

Halaman 781 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BIOSFERA HERBS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Hitam dan Putih
: 5
: ===Jamu herbal; Jamu untuk kesehatan; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Minuman suplemen dari madu; Obat
herbal yang mengandung madu; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Produk madu untuk penggunaan medis, farmasi atau
terapeutik; Suplemen makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Vitamin, mineral dan obatobatan lainnya yang mengandung madu; obat-obatan; sediaan obat; suplemen makanan mineral; suplemen vitamin;
vitamin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D032021071596
: 21/10/2021 18:58:36
:
: Ferry Hardi

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Wisma Tabing Indah RT 001/RW006, Kel. Gunung Sarik, Kec. Kuranji, Kota
Padang, Kota Padang, Sumatera Barat, 25158
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ADS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Biru dan Putih
: 1
: ===Pupuk untuk keperluan pertanian; Pupuk untuk tanah; pakan kebun [pupuk]; pupuk; pupuk alami; pupuk anorganik; pupuk
untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman budidaya pertanian; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanah dan
pot tanah; rabuk (pupuk) alam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071596
: 21/10/2021 18:58:36
:
: JAFRA HOLDING COMPANY, B.V

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Geograaf 30 6921 EW Duiven
: Wulan Anggiet Purnamasari S.H.,
: Jl. Pandan Raya No. 68, Cibodasari, Cibodas, Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JAFRA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 9
: ===Aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan rumah tangga; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan
akses ke informasi perawatan kesehatan dan profesional perawatan kesehatan, dan untuk memungkinkan pemeriksaan dan
konsultasi jarak jauh dengan dokter dan profesional perawatan kesehatan; Komputer dan perangkat lunak bergerak dan
aplikasi yang memberikan nasehat, layanan, informasi kepada penggunanya terkait kosmetik dan memungkinkan pengguna
untuk mencoba kosmetik secara virtual; Peralatan pengukur yang digunakan untuk mengukur ukuran partikel dan penyebaran
ukuran partikel; Peralatan untuk merekam dan menghasilkan suara untuk pelatihan binatang; Perangkat lunak dan aplikasi
seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan layanan konsultasi kecantikan; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat
diunduh berkaitan dengan pembuatan reservasi salon kecantikan untuk orang lain; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang
dapat diunduh berkaitan dengan pemesanan layanan perawatan kecantikan dan kesehatan; Perangkat lunak dan aplikasi
seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan penyediaan informasi tentang perawatan kecantikan dan kesehatan; Perangkat
lunak komputer berbasis kecerdasan buatan untuk konsultasi kesehatan; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam
bentuk artikel, makalah, dan bahan pengajaran di bidang telekomunikasi, Internet, pelatihan, bisnis, penjualan, dan
pemasaran; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk e-book/buku elektronik, panduan kepatuhan, lembar data,
dan laporan di bidang komputasi awan/cloud dan keamanan data untuk lingkungan komputasi awan/cloud computing publik;
Situs web dan aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah melihat,
memesan atau membeli kegiatan dan layanan yang berkaitan dengan makan, kebugaran, kecantikan dan kesehatan;

740

540 Etiket

Halaman 782 dari 1251

akselerator partikel; alat dan simulator pelatihan; alat pengendali jarak jauh untuk kebutuhan rumah tangga; alat pengukur
untuk mengukur potensial permukaan, yaitu, potensial zeta, ukuran dan distribusi ukuran partikel koloid dalam suatu larutan.;
artikel reflektif untuk dipakai, untuk pencegahan kecelakaan; baterai penyimpanan listrik untuk penggunaan rumah tangga;
brosur dan majalah elektronik, buku
komik dan komik strip elektronik; buku elektronik; buku elektronik fiksi direkam pada media komputer; buku elektronik fiksi
yang dapat diunduh; buku elektronik non-fiksi yang dapat diunduh; buku elektronik non-fiksi yang direkam di media komputer;
buku elektronik yang dapat diunduh; buku harian elektronik; chatbot [perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
mensimulasikan percakapan]; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan medis atau rumah tangga; dropper untuk
pengukuran, selain untuk keperluan medis dan rumah tangga; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan rumah
tangga; generator partikel; kasus pelindung untuk pembaca buku elektronik; kasus untuk buku harian elektronik; konten digital
yang dapat diunduh dalam bentuk publikasi elektronik buku; monitor aliran partikel; monitor emisi partikel; pembaca buku
elektronik; pembawa data yang dapat dibaca mesin untuk peralatan rumah tangga; penganalisa ukuran partikel; pengeras
suara elektronik dengan buku; pengukur lemak tubuh untuk keperluan rumah tangga; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olahraga yang menampilkan layanan pelatihan
pribadi, pelatihan, latihan (workouts) dan penilaian kebugaran (fitness); perangkat lunak kecerdasan buatan untuk konsultasi
kesehatan; perangkat lunak komputer chatbot untuk mensimulasikan percakapan; perangkat lunak komputer dan aplikasi
perangkat lunak yang digunakan dalam kaitannya dengan layanan keuangan, transaksi keuangan, perdagangan elektronik,
pembayaran elektronik, penukaran mata uang asing, layanan perdagangan dan broker dan layanan konsultasi investasi;
perangkat lunak komputer untuk mengambil (retrieval), mengunduh, menyimpan, mentransmisikan, dan menampilkan konten
digital, perangkat lunak komputer, game komputer, karya audio, karya visual, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku,
film, dan musik; perangkat lunak komputer untuk menjelajahi/menelusuri (browsing) dan mengakses konten digital, perangkat
lunak komputer, game komputer, karya audio, karya visual, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan musik;
perangkat lunak komputer untuk simulasi dua atau tiga dimensi untuk digunakan dalam desain dan pengembangan produk
industri; perangkat lunak pelatihan dan aplikasi seluler yang dapat diunduh di bidang pengujian penyakit menular; perangkat
lunak simulasi; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang sinematografi; perangkat lunak simulasi untuk
digunakan dalam komputer digital; perangkat lunak simulasi untuk tujuan pelatihan; perangkat lunak untuk digunakan dalam
memfasilitasi penggunaan blockchain atau buku besar elektronik terdistribusi untuk mengeksekusi dan mencatat transaksi
keuangan, yaitu, perdagangan keuangan yang dibuat dengan menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas;
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk transmisi, streaming, menelusuri, mengorganisir, menampilkan dan mengakses
konten digital, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan pertunjukkan televisi; publikasi elektronik yang
berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi; publikasi elektronik yang dapat didownload dalam bentuk
majalah, artikel, brosur, selebaran, lembaran data, bahan-bahan informasi, bahan-bahan instruksi dalam bidang bisnis,
perdagangan elektronik (e-commerce), teknologi informasi, cloud computing, telekomunikasi, internet, pelatihan bisnis dan
perdagangan elektronik (e-commerce), bisnis, penjualan, manajemen pemasaran dan keuangan; sampul pelindung untuk
pembaca buku elektronik; simulator pelatihan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071597
: 21/10/2021 18:58:42
:
: WIBOWO AGUNG PRAYUGO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pantai Mentari Blok Y56, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60123
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ISCO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING HITAM
: 17
: ===pita perekat (seal tape)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

566

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: DID2021071598
: 21/10/2021 18:59:15
:
: NICKO PERDANA WIRYA

540 Etiket

540 Etiket

: Patra Raya No. 60 RT/RW. 002/002 Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta
Barat, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Patricia Ann Winarta B.A., S.H., M.H.,
: Winarta IP Practice Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia) Boulevard Bukit
Gading Raya Blok A 16-17 Kelapa Gading Permai

: Merek Kata
: CRUST
: Tidak Ada Terjemahan

Halaman 783 dari 1251

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: HITAM DAN PUTIH
: 8
: ===Alat pengikis/ pengupas; Alat penomoran; Bangku catok [alat tangan]; Gurdi sekrup tipis (perkakas tangan); Ketokan dan
set mati [perkakas tangan]; Kunci Inggris; Kunci L; Kunci Y; Kunci pas [perkakas tangan]; Mata pahat berbentuk persegi;
Pahat Pengukir; Palu pemahat; Penyemprot ransel (non-listrik) untuk dibawa di bagian belakang; Peralatan tangan; Pisau
kater; Pompa air tangan, cangkul, sekop, gerinda, batu asahan, gergaji tangan, intan pemotong kaca, obeng, kunci, kikir,
dongkrak tangan, pisau-pisau, perkakas ketam, pedang, palu (martil), bor-bor, tang, pisau cukur, sabit, kampak, pahat tusuk,
godam, alat pematri, alat solder, linggis, serutan kayu (bukan listrik atau mesin), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat
penyemprot cairan (sprayer dengan tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), pisau pemangkas tanaman, pisau untuk
pemotong rumput (alat tangan), alat penyemprot hama tanaman (sprayer) yang digerakkan dengan tangan, alat-alat dan
perkakas tangan (dijalankan dengan tangan), penyemprot-penyemprot backpack manual dengan tekanan tinggi, penyemprotpenyemprot ransel semi otomatis, alat penanam benih (benih jagung, padi, kacang-kacangan dan sayur-sayuran), peralatan
pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), gerek (alat tangan), alat pelubang, kampak-kampak,
batang pemotong, pisau pemangkas tanaman, mata bor (bagian dari alat tangan), alat pengasah mata pisau, pisau (alat
tangan), pemangkas tanaman pembatas, pisau untuk mencangkok tanaman, pahat-pahat, alat pemotong (pisau), pisau kecil,
alat penyemprot obat pembasmi parasit tanaman (alat tangan), alat penggali (alat tangan), pegangan bor (alat tangan), borbor, pemadat tanah (alat tangan), alat pemotong (alat tangan), alat pemetik buah (alat tangan), alat-alat kebun (alat tangan),
alat-alat pencangkokan (alat tangan), bor tangan (alat tangan), alat pemecah es, alat pemercik obat serangga (alat tangan),
semprotan obat serangga (alat tangan), alat penguap obat serangga (alat tangan), gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau,
gunting pemotong rumput (alat tangan), pisau pemotong, alat pelobang (alat tangan), alat pembunuh parasit tanaman, gunting
besar pemangkas, pompa (tangan), alat pelantak tangan (alat tangan), daun gergaji (bagian dari alat tangan), pegangan
gergaji, gergaji (alat tangan), gunting, obeng, sabit-sabit bertangkai, gunting tanaman, alat-alat pengasah, alat penyemprot
serangga (alat tangan), alat pencabut tangan berduri (alat tangan), pemangkas pohon, alat penyemprot obat pembasmi
serangga (alat tangan), pencincang sayuran, pisau sayuran, pemotong sayuran, pengiris sayuran, roda pengasah (alat
tangan), kunci inggris (alat tangan).; Tang; Tang potong; alat catok bubut; alat pemotong (pisau); alat tas, penuh dengan alatalat tangan tangan dioperasikan; cangkul [perkakas tangan]; gergaji [perkakas tangan]; gunting kebun; isi cutter; klem [tangan
alat]; kotak kunci pas; kunci hex; kunci pas sekrup; kunci pas soket [perkakas tangan]; kunci pas torsi; kunci roda; kunci
tabung; mata obeng; mata screw driver; obeng, non-listrik; pahat; pahat pemahat; pahat tanggam; palu [perkakas tangan];
pegangan untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan; penjepit menjadi alat-alat tangan; penyemprot tangan dioperasikan
untuk keperluan industri atau komersial; soket kunci pas; tang crimping===
: DID2021071599
: 21/10/2021 19:00:22
:
: LAY DJUN HIAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TMN ARIES H-2 / 7 RT.013 RW.003
KEL. MERUYA UTARA, KEC. KEMBANGAN
JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JUNS BAKERY + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH DAN HITAM
: 30
: ===Bakpia Kukus (Kue tradisional); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Bolu Koja; Bolu
Paranggi; Bolu nanas; Getuk (Kue); Kue; Kue Akar Kelapa; Kue Apang; Kue Apang Colo; Kue Ape; Kue Biji Ketapang; Kue
Bingkang; Kue Bolu Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bolu Suri; Kue Bugis Betawi; Kue Choco Chip; Kue
Cincin; Kue Ciput; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Combro; Kue Cubit; Kue Cucur; Kue Dadar Gulung;
Kue Dadar Jiwo; Kue Dongkal; Kue Gandus; Kue Gemblong; Kue Gulung; Kue Kacang Spesial; Kue Karawo; Kue Keciput;
Kue Kelen; Kue Kembang Goyang; Kue Klepon; Kue Kuipau; Kue Kuping Gajah; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue
Lapis Legit; Kue Lapis Sagu; Kue Leker; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing; Kue Lontar; Kue Lumpang; Kue Lupis; Kue Mangkok;
Kue Nastar Keju; Kue Onde; Kue Ongol-Ongol; Kue Pepe; Kue Pinende; Kue Putri Kandis; Kue Putu; Kue Putu Mayang; Kue
Rangi; Kue Sari Penganten; Kue Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Srikaya; Kue Susu; Kue Talam; Kue Tenteng;
Kue Vanada; Kue bika ambon; Kue choco ball; Kue keranjang; Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue
lumpia; Kue mochi; Kue nanas; Kue pangsit Cina; Kue pisang; Kue pukis; Kue semprong; Kue spiku; Kue tradisional; Kue
tradisional telur gabus; Kue-kue; Sagon (Kue); Wafer (kue); fritters (kue) apel; kue adonan goreng; kue almond; kue balok; kue
beras; kue bola; kue bolu; kue buah; kue bulan; kue coklat; kue custard; kue gambang; kue gandum; kue geplak; kue gulung
telur; kue jahe; kue jinten / kue biji ketapang; kue kastangel; kue keberuntungan; kue kecipir (cipiran); kue keju; kue kering
beku; kue kering kastengel; kue krim; kue lekker; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue pastry; kue prem; kue proll;
kue putri salju; kue semprit; kue serabi; kue stik bawang; kue sus; kue tar ceri; kue tar cokelat; kue tar krim; kue tar lemon; kue
tar raspberry; kue tar stroberi; kue tart; kue wafer berlapis cokelat; kue widaran / bidaran; kue, biskuit, kue kering; kue-kue
gurih; kukis (kue kering); makaroni [kue kering]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021071600
: 21/10/2021 19:01:45
:

540 Etiket

Halaman 784 dari 1251

730

Nama Pemohon

: Bayer Aktiengesellschaft

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SILVASHIELD
: SILVASHIELD: merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 5
: ===fungisida; herbisida; sediaan untuk membasmi binatang perusak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071601
: 21/10/2021 19:02:18
:
: NICKO PERDANA WIRYA

540 Etiket

: Patra Raya No. 60 RT/RW. 002/002 Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta
Barat, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Patricia Ann Winarta B.A., S.H., M.H.,
: Winarta IP Practice Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia) Boulevard Bukit
Gading Raya Blok A 16-17 Kelapa Gading Permai

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CRUST
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 9
: ===Kabel listrik; METERAN ROLL; Mistar/meteran [alat ukur]; alat penulis sandi magnetik; aplikasi perangkat lunak untuk
digunakan dengan perangkat seluler; dioda; kalkulator; kalkulator meja elektronik; kalkulator saku; kapasitor listrik untuk
peralatan telekomunikasi; keyboard komputer; komponen elektronik; komputer laptop; monitor LED; monitor komputer; papan
sirkuit; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; spidol keamanan; transformator, penyearah, inverter, konverter
putar, pengubah, alat untuk menyampaikan (relay), kapasitor, kumparan dan resistor, semua menjadi listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071602
: 21/10/2021 19:03:04
:
: SURYANTO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jagan RT02/RW07 , kelurahan lalung, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 57716
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: AWW
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU TUA , ORANGE
: 25
: ===Baju atasan crop; Celana jeans; gaun; jaket denim; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071603
: 21/10/2021 19:06:47
:
: YASRIL

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Lumbu Tengah VI C8/89 Rt.002 Rw.028 Bojong Rawalumbu, Rawalumbu, Kota
Bekasi, Jawa Barat

Halaman 785 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BIOSFERA HERBS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Hitam dan Putih
: 30
: ===Hasil produksi Madu; Madu zaitun; Makanan berbahan dasar madu; Minuman berbahan dasar madu; madu; madu herbal;
madu untuk makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071604
: 21/10/2021 19:07:05
:
: dr. SATRIA PRIHANDINI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JALAN TONGKENG NO. 22 RT 006 RW 004, KELURAHAN MERDEKA,
KECAMATAN SUMUR BANDUNG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT, Kota
Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: COTTON SPRING
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: EMAS
: 25
: ===Busana Muslim; Gamis pria; Pakaian muslim; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik,
olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong,
kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama,
baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan,
kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat
pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet
suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi,
sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala
dengan tambahan rambut palsu (wigs); gamis; jilbab; pakaian; selendang [pakaian]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CAMALUS
: CAMALUS: merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 5
: ===fungisida; herbisida; sediaan untuk membasmi binatang perusak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071606
: 21/10/2021 19:08:23
:
: NICKO PERDANA WIRYA

Alamat Pemohon

: Patra Raya No. 60 RT/RW. 002/002 Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta

740

: DID2021071605
: 21/10/2021 19:07:25
:
: Bayer Aktiengesellschaft

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 786 dari 1251

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Barat, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Patricia Ann Winarta B.A., S.H., M.H.,
: Winarta IP Practice Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia) Boulevard Bukit
Gading Raya Blok A 16-17 Kelapa Gading Permai

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CRUST
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 11
: ===Dispenser air; Kipas angin; Pendingin udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Pengering pakaian; alat
pelembab udara; alat penggoreng tanpa minyak (air fryers); blower cerobong asap; dispenser air panas listrik; kompor gas;
kompor listrik; kulkas listrik untuk keperluan rumah tangga; kulkas-freezer; lampu; mesin kopi; mesin kopi, listrik; oven gas;
oven listrik; pemanas air listrik; pemanas air untuk keperluan rumah tangga; pendingin udara; pengering laundry, listrik;
pengering udara; penggorengan dalam, listrik; penggorengan memasak listrik; peralatan dan perkakas pengaturan untuk pipa
air; perangkat pewangi penghilang bau udara yang dioperasikan secara elektrik; pipa air untuk instalasi sanitasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071607
: 21/10/2021 19:08:44
:
: Jeje miharja

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cikaret Rt 005/006 Kel Babakn Kec Cibeureum Kota Sukabumi, Kota Sukabumi,
Jawa Barat, 43142
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Mr Bento Fusion
: Arti dari huruf kanji adalah Mr Bento

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam, Kuning Emas
: 43
: ===Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071608
: 21/10/2021 19:10:09
:
: PT. GOLEKMEREK DOT COM

540 Etiket

540 Etiket

: Ngagel Jaya No. 40, RT. 2 RW. 3, Kel. Pucang Sewu, Kec. Gubeng
, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: golekmerek.com
: golekmerek.com merupakan nama badan hukum pemohon berbentuk PT (Perseroan Terbatas)

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 36
: ===Administrasi dana pensiun; Administrasi reksa dana; Administrasi urusan keuangan; Agen asuransi; Analisis data
keuangan; Analisis kebutuhan asuransi dan keuangan pelanggan dan saran mengenai produk asuransi dan produk keuangan
untuk memenuhi kebutuhan tersebut.; Analisis keuangan; Arisan; Asuransi; Asuransi jiwa; Asuransi kecacatan tetap; Asuransi
pencurian; Asuransi pencurian rumah; Asuransi pendapatan rawat inap mendadak; Asuransi penggantian biaya medis
mendadak; Asuransi perampokan di taksi atau kendaraan pribadi (mobil & motor); Asuransi rawat inap; Asuransi tunjangan
kematian karena kecelakaan; Bank internet; Bantuan pengiriman uang secara elektronik; Bantuan, saran dan konsultasi untuk
pengorgaisasian; Broker obligasi, sekuritas, komoditas dan tabungan berjangka; Calo (Perantara Jual Beli); Evaluasi
keuangan; Evaluasi keuangan, yaitu evaluasi keuangan kendaraan mobilitas (termasuk kendaraan darat, air dan udara) dan /
atau produk yang menggunakan teknologi Internet of Things (IoT), dilengkapi dengan unit-unit di dalam perusahaan perangkat
telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi berdasarkan situasi penggunaan; Fasilitas pembiayaan dan permodalan; Fidusia;
Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang CSR
& Humanitarian; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak
di bidang Industri Agribisnis; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis

Halaman 787 dari 1251

yang bergerak di bidang Industri Emas dan Logam Mulia; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis
perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang Industri Pembangkit Listrik (Power Plant) Energi Baru dan Terbarukan;
Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang
Industri Pengolahan Air; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang
bergerak di bidang Industri Perhotelan, Resort & Pariwisata; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis
perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang Industri Pertambangan dan Mineral; Investasi dan mengatur penyaluran
keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri IT dan Telekomunikasi; Investasi
dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri
Kawasan Industri dan Manufaktur (Manufacturing); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis
perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Kawasan Kota Mandiri; Investasi dan mengatur penyaluran
keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Kontraktor dan Pemasok
(Supplier); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di
bidang industri Maritim; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang
bergerak di bidang industri Media dan Penyiaran (Broadcasting); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor
Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Pasar Moderen; Investasi dan mengatur penyaluran
keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Pendidikan; Investasi dan
mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Perbankan
dan Sekuritas (Banking & Securities); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra
bisnis yang bergerak di bidang industri Properti (Real Property); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor
Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Rumah Sakit, Program Kesehatan dan Farmasi;;
Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang
industri Transportasi darat, laut dan udara; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan
mitra bisnis yang bergerak di bidang industri minyak dan gas (Oil & Gas) hulu hilir; Investasi dan mengatur penyaluran
keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang konsultan jasa dan produk; Investasi
properti; Jaminan pertanggungjawaban dan penerimaan tagihan; Jasa Kredit Online; Jasa Pembiayaan Keuangan; Jasa
administrasi dan agen dalam bidang asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan, cacat dan perawatan jangka panjang; Jasa
administrasi keuangan; Jasa administrasi klaim garansi produk; Jasa advis dibidang perencanaan pensiun, jasa advis dibidang
investasi; Jasa advis terkait investasi dalam real estate, aset terkait real estate, hutang terkait real estate dan sekuritas yang
didukung oleh real estate, aset terkait real estate atau utang terkait real estate; Jasa agen asuransi; Jasa agen untuk
pertukaran mata uang; Jasa aktuaria asuransi; Jasa aktuaria reasuransi; Jasa akuisisi dan manajemen tanah dan bangunan
pemukiman yang berkaitan dengan pusat data; Jasa akuisisi dan manejemen properti; Jasa analisa asuransi; Jasa asuransi
garansi khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan
pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Jasa asuransi
kerugian; Jasa asuransi khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik
dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.;
Jasa asuransi secara online; Jasa asuransi yang berkaitan dengan layanan dan perbaikan peralatan khusus terkait dengan
rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok
elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Jasa barang berharga; Jasa broker energi dan
perdagangan; Jasa broker saham dan sekuritas, perdagangan dan distribusi; Jasa broker, informasi, dan konsultasi asuransi;
Jasa debit dan kredit rekening keuangan; Jasa deposito; Jasa evaluasi biaya perbaikan barang-barang konsumsi; Jasa
evaluasi kredit; Jasa garansi jaminan gratis mengunduh aplikasi ; Jasa garansi jaminan gratis upgrade OS telepon dan tablet
selama 1 tahun; Jasa garansi jaminan kepastian waktu pengerjaan servis bergaransi; Jasa garansi jaminan kerusakan
diakibatkan terjatuh dan terkena cairan untuk produk - produk elektronik; Jasa garansi untuk : komputer, PDA dan laptop; Jasa
garansi untuk perangkat telepon seluler; Jasa garansi untuk semua produk elektronik; Jasa informasi keuangan dan layanan
manajemen yang berkaitan dengan asuransi; Jasa informasi keuangan untuk pembelian kendaraan; Jasa informasi
reasuransi; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan jasa investasi; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi berkaitan dengan sponsor keuangan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan
dengan urusan finansial; Jasa investasi keuangan dan investasi modal; Jasa investasi modal ventura; Jasa kartu kredit dan
terminal pemrosesan transaksi menggunakan teknologi komunikasi jarak dekat (NFC); Jasa keuangan yaitu, jasa asuransi;
Jasa keuangan yang berkaitan dengan lotere; Jasa keuangan, yaitu penyediaan mata uang virtual untuk digunakan oleh
anggota komunitas online melalui jaringan komputer global; Jasa keuangan, yaitu, jasa makelar/pedagang pada bursa
sekuritas; Jasa keuangan, yaitu, penyediaan mata uang virtual permainan komputer; Jasa konsultasi dan saran investasi; Jasa
konsultasi investasi dan manajemen portofolio, jasa konsultasi keuangan dibidang perencanaan keuangan; Jasa layanan
simpan pinjam, agregator, kredit simpan pinjam, jasa pinjaman lunak.; Jasa makelar/pedagang dalam bidang sekuritas,
saham, saham (stocks), dan option dan produk turunan lainnya; Jasa manajemen asuransi; Jasa manajemen dan valuasi real
estat; Jasa manajemen kekayaan, yaitu perbankan investasi, investasi keuangan di bidang sekuritas, investasi keuangan di
bidang reksa dana, investasi keuangan di bidang komoditas, dan penempatan keuangan dana ekuitas swasta untuk orang
lain, dan penempatan keuangan swasta sekuritas dan turunannya untuk orang lain; Jasa manajemen keuangan; Jasa
memfasilitasi donasi produk makanan oleh konsumen untuk organisasi nirlaba melalui penjualan eceran langsung; Jasa
meningkatkan modal ekuitas untuk orang lain; Jasa nominee; Jasa otorisasi pembayaran, verifikasi dan proses transaksi kartu
kredit, kartu debit, dan kartu dengan deposit uang (stored value cards); Jasa pembayaran dana pensiun; Jasa pembayaran
elektronik yang dilakukan melalui jaringan komunikasi global; Jasa pembayaran elektronik, yaitu, memungkinkan pemrosesan
dan transmisi elektronik atas transfer dana elektronik dan pembayaran melalui ACH, kartu kredit, kartu debit, kartu prabayar,
dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak dan online; Jasa
pembayaran kompensasi (untuk pihak lain); Jasa pembayaran melalui uang elektronik secara online; Jasa pembayaran
piutang; Jasa pembayaran tagihan, transaksi elektronik kredit dan debit, transfer dana elektronik, pembayaran tunai,
penggantian uang tunai yang diberikan dengan kartu kredit dan kartu debit, transaksi tunai elektronik, jasa pemrosesan
pembayaran, jasa otentikasi dan verifikasi transaksi; Jasa pembiayaan kepada masyarakat kecil (Lembaga Keuangan Mikro);
Jasa pembuatan perjanjian surat kuasa jual (listing) berganda lahan yasan/realestat; Jasa pemrosesan pembayaran
penggantian; Jasa penasehat keuangan; Jasa penasihat investasi dan manajemen investasi; Jasa penasihat yang
berhubungan dengan real estat; Jasa pencairan dana; Jasa pencatatan saham (listing) dan kutipan bursa efek/saham; Jasa
pendermaan dan program tanggung jawab sosial perusahaan sehubungan dengan kesadaran dan mempromosikan gaya
hidup sehat dan aktif; Jasa pendeteksi penipuan aplikasi kredit; Jasa penempatan dan penanaman modal pribadi; Jasa
penerbitan cek perjalanan; Jasa penerbitan token nilai; Jasa pengambilan simpanan; Jasa pengelolaan aset pribadi; Jasa
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pengelolaan dana investasi dan administrasi; Jasa penilaian di bidang klaim asuransi kesehatan, cacat, kecelakaan, jiwa dan
kesehatan; Jasa penilaian kredit; Jasa penilaian resiko keuangan; Jasa penilaian risiko kredit; Jasa penjaminan; Jasa
penjaminan emisi reasuransi; Jasa pensiunan; Jasa penukaran mata uang asing berbasis tunai yang disediakan secara online
dan / atau melalui lokasi fisik; Jasa penukaran mata uang melalui jaringan komunikasi global; Jasa penyaluran dana amal;
Jasa penyaringan kredit; Jasa penyediaan informasi berkaitan dengan masalah token nilai; Jasa penyediaan informasi bursa
efek/saham secara daring (online) dari database komputer atau Internet; Jasa penyediaan investasi dan perdagangan
efek/surat berhargai untuk pihak lain melalui Internet; Jasa penyediaan kontrak pada barang-barang konsumen; Jasa
penyediaan perdagangan efek/surat berharga melalui Internet; Jasa penyediaan perluasan jaminan produk; Jasa penyediaan
real eastate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan seperti agen dan
makelar properti, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan properti; Jasa penyediaan real
estate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan seperti agen dan makelar
property, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan property; Jasa penyediaan transaksi
komersial yang aman; Jasa penyediaan, pengaturan dan pengelolaan program tunjangan dan rencana investasi kelompok dan
individu serta dana investasi, termasuk rencana pensiun, rencana tabungan pensiun, rencana pendapatan pensiun, dana
terpisah, rencana tabungan terdaftar dan tidak terdaftar; Jasa penyelenggaraan kelompok/arisan; Jasa penyewaan toko; Jasa
penyewaan, pengelolaan lahan, dan penjualan properti; Jasa perbankan; Jasa perdagangan emas melalui aplikasi jual beli
virtual; Jasa perdagangan emas melalui platform daring/ online; Jasa perdagangan perak dan emas; Jasa perencanaan
keuangan dan manajemen keuangan; Jasa pertukaran bagi waktu (timeshare) real estate; Jasa pertukaran moneter dan
transfer mata uang; Jasa perusahaan penjaminan (trust company services); Jasa peyimpanan dan perdagangan berbagai
logam mulia; Jasa pialang reasuransi; Jasa pinjaman grosir/borongan; Jasa pinjaman peer to peer atau pinjaman online
berbasis teknologi; Jasa program jaminan produk bergaransi; Jasa real estat, yaitu, pengembangan, penyewaan, pengelolaan,
peminjaman, dan perantara apartemen, kondominium, properti bagi waktu (timeshare), properti perumahan, properti liburan,
dan fasilitas serta kelengkapan terkait real estat; Jasa real estat, yaitu, penjualan, pengoperasian, pemeliharaan, penyewaan,
sewa dan manajemen properti perumahan; Jasa reasuransi; Jasa sekuritas keuangan dan perdagangan komoditas untuk
orang lain; Jasa simpan pinjam secara online; Jasa simpanan dan pensiun, yaitu opsi saham dan jasa penilaian pensiun, jasa
dana pensiun, layanan anuitas, dan jasa manajemen keuangan dana pensiun; Jasa transaksi keuangan melalui blockchain;
Jasa transaksi keuangan, yaitu, penyediaan transaksi komersial yang aman dan pilihan pembayaran menggunakan suatu alat
bergerak pada titik penjualan; Jasa transaksi monitari; Jasa urun dana; Jasa valuasi bisnis; Jasa verifikasi cek; Jasa-jasa advis
dibidang perencanaan pensiun; Jasa-jasa blockchain solution/fintech dalam bidang keuangan; Jasa-jasa investasi dan
pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas kepada jasa-jasa modal ventura, untuk pusat perbelanjaan daring (online
marketplaces) pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Jasa-jasa keuangan serta laporan
keuangan terkait, secara online maupun offline; Jasa-jasa keuangan serta pelaporan keuangan terkait, secara online maupun
offline; Jasa-jasa keuangan serta pelaporan keuangan terkait, secara online maupun offline
jasa pinjaman lunak; Jasa-jasa konsultasi yang berkaitan dengan manajemen uang.; Jasa-jasa pemberian hadiah berdasarkan
nilai (point reward); Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk
perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; Jasa-jasa perencanaan saham; Jasa-jasa perencanaan terkait asuransi
jiwa; Jejaring sosial untuk arisan berbasis internet; Jual beli rumah apartemen; Kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar, kartu
hadiah, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran layanan pemrosesan transaksi elektronik; Kliring dan rekonsiliasi
transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global; Koleksi amal; Koleksi sumbangan amal untuk orang
lain; Konsinyasi pengumpulan pembayaran untuk barang dan jasa; Konsultasi investasi komoditas; Konsultasi keuangan yang
berkaitan dengan asuransi infomasi keuangan, peminjman dengan jaminan, penukaran uang; Konsultasi penanaman modal;
Koperasi simpan pinjam; Layanan Gadai; Layanan Pembayaran Seluler dan Internet; Layanan administrasi pembayaran
melalui jaringan komunikasi global; Layanan agen jaminan; Layanan amal, yaitu, menyediakan dukungan keuangan kepada
organisasi dan program yang mempromosikan kesehatan, nutrisi, dan olahraga; Layanan asuransi (khususnya, asuransi
kecelakaan pribadi, asuransi kecacatan total dan sementara , asuransi kecacatan permanen , dan asuransi kematian karena
kecelakaan ); Layanan asuransi unit; Layanan bank yang disediakan untuk pembayaran tagihan melalui telepon; Layanan
faktur diskon; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan keuangan melalui jaringan
komunikasi global, layanan moneter melalui jaringan komunikasi global, layanan transaksi elektronik keuangan melalui
jaringan komunikasi global, kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global,
layanan administrasi pembayaran melalui jaringan komunikasi global, layanan valuta asing elektronik, layanan perantara
keuangan, menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar melalui jaringan komunikasi global,
menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar di gerai toko, layanan keuangan untuk
memungkinkan transfer dana dan pembelian barang dan jasa yang ditawarkan oleh orang lain, semua disediakan melalui
jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik melalui
jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik untuk
transfer dana secara elektronik dan nirkabel, kartu kredit dan debit dan transaksi cek elektronik semua melalui jaringan
komunikasi global, layanan keuangan, manajemen resiko keuangan, perencanaan keuangan, manajemen keuangan, layanan
investasi keuangan, analisis data keuangan, konsultasi keuangan, manajemen asset keuangan, layanan nasehat keuangan
yang berkaitan dengan perpajakan, menyediakan informasi keuangan, layanan transaksi keuangan, layanan konsultasi
strategi keuangan, layanan keuangan yang berkaitan dengan penyediaan dan penataan modal, layanan keuangan yang
berkaitan dengan manajemen keuangan, manajemen keuangan, mengatur hipotek dan pinjaman, layanan kredit dan
pinjaman, konsultasi keuangan yang berkaitan dengan pinjaman, layanan pembiayaan dan pinjaman, angsuran pinjaman, jasa
pinjaman [pembiayaan], pinjaman terhadap keamanan, pinjaman hipotek, layanan pinjaman pribadi, penyediaan pinjaman
komersial, penyediaan pinjaman konsumen, penyediaan pinjaman industri, penyediaan fasilitas pinjaman dan kredit, pinjaman
bergulir, pinjaman sindikasi, asuransi, administrasi asuransi, nasehat asuransi, broker asuransi, konsultasi asuransi, layanan
manajemen asuransi, layanan reasuransi, perbankan, layanan perbankan elektronik, perbankan elektronik melalui jaringan
komputer global [internet banking], perbankan investasi, perbankan pedagang; perbankan on-line, layanan perbankan pribadi,
perbankan swasta, perbankan telepon, layanan perbankan yang berkaitan dengan setoran uang, layanan rekening bank,
memproses pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik, layanan pembayaran
elektronik, layanan pemrosesan pembayaran, layanan dompet elektronik (layanan pembayaran), memfasilitasi pembayaran
elektronik melalui perangkat lunak, layanan uang elektronik, layanan pembayaran tagihan, peningkatan modal untuk akuisisi
dan merger bisnis; Layanan investasi dan tabungan; Layanan jejaring sosial untuk arisan secara online yang dapat diakses
melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh; Layanan kartu debit dan layanan kartu tagihan; Layanan kartu jaminan cek
(sebagai alat pembayaran); Layanan kartu kredit, kartu biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu pembayaran dan kartu
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debit; Layanan kartu prabayar, kartu hadiah prabayar, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran.; Layanan keuangan
melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan untuk memungkinkan transfer dana dan pembelian barang dan jasa
yang ditawarkan oleh orang lain, semua disediakan melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan yang disediakan
dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan yang disediakan
dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik untuk transfer dana secara elektronik dan nirkabel, kartu kredit dan debit
dan transaksi cek elektronik semua melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan, perbankan dan kredit; Layanan
keuangan, yaitu, pendanaan dan investasi modal dalam proyek pengurangan emisi; Layanan konsultasi strategi keuangan;
Layanan konsultasi terkait dengan tabungan berjangka; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan layanan pinjaman;
Layanan konsultasi, yaitu, menyediakan jasa penasihat mengenai risiko keuangan dan masalah asuransi yang berkaitan
dengan transportasi, penanganan, dan pergudangan barang; Layanan kredit; Layanan manajemen investasi dan keuangan;
Layanan manajemen real estat untuk pihak lain; Layanan pembayaran dompet elektronik; Layanan pembuatan pasar;
Layanan pemeliharaan brankas; Layanan pemeliharaan surat berharga; Layanan pemrosesan pembayaran, seperti kartu
debit, kartu kredit, kartu prabayar, kartu hadiah, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran layanan pemrosesan
transaksi; Layanan pemrosesan transaksi terminal; Layanan pemrosesan transakti kartu kredit dan kartu debit; Layanan
penagihan pembayaran; Layanan pendaftaran kartu kredit, kartu biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu debit, kartu
pembayaran, kartu keuangan dan kartu pembelian; Layanan pengeluaran uang tunai; Layanan pengiriman saham elektronik;
Layanan pengiriman uang; Layanan pengumpulan dividen; Layanan penilaian surat berharga; Layanan penjaminan; Layanan
penjaminan saham; Layanan penyediaan keuangan, penukaran uang dan pengiriman uang; Layanan perantara keuangan;
Layanan perbankan bisnis online; Layanan perbankan dan asuransi; Layanan perbankan disediakan on-line dari basis data
komputer atau internet; Layanan perbankan online; Layanan perbankan pribadi; Layanan perbankan terkait transfer dana
secara elektronik; Layanan perdagangan keuangan; Layanan perencanaan ekuitas personal; Layanan pertukaran dan
perdagangan cryptocurrency; Layanan pertukaran uang elektronik; Layanan pialang investasi keuangan untuk menjual dana
investasi, reksa dana, dana yang dikumpulkan (pooled funds), dana lindung nilai (hedge funds), produk wrap account, dana
terpisah, dan produk investasi berbasis sekuritas oleh pialang, dealer dan penasihat keuangan; Layanan pinjaman; Layanan
pinjaman pribadi; Layanan real estat yang berkaitan dengan penjualan, pembelian dan penyewaan real estat, apartemen dan
tempat tinggal; Layanan rekening bank; Layanan saran dan konsultasi yang berkaitan dengan asuransi dan keuangan;
Layanan terintegrasi untuk dompet elektronik bergerak dan pembayaran bergerak; Layanan transaksi elektronik keuangan
melalui jaringan komunikasi global; Layanan transaksi pertukaran mata uang digital untuk yang setara dengan uang elektronik
yang memiliki nilai tertentu dan dapat dipindahkan; Layanan transfer mata uang virtual; Layanan transfer mata uang virtual
elektronik; Layanan uang elektronik; Layanan valuta asing elektronik; Layanan-layanan modal ventura, yaitu memberikan
pembiayaan kepada wirausaha-wairausaha dan perusahaan-perusahaan yang sedang dan baru berkembang;
Layanan kedermawanan mengenai sumbangan moneter; Lembaga kliring uang; Makelar; Manajemen Kartu Prabayar;
Manajemen apartemen; Manajemen bangunan; Manajemen department store; Manajemen gedung; Manajemen kondominium;
Manajemen mata uang virtual mengenai layanan penukaran mata uan virtual; Manajemen pasar; Manajemen tempat tinggal;
Manajemen uang, seperti memfasilitasi pemindahan yang setara dengan uang elektronik; Memberikan informasi di bidang
jasa asuransi dan keuangan melalui situs web, blog dan situs sosial media; Memberikan informasi investasi; Memberikan
informasi tentang asuransi; Memfasilitasi pembayaran elektronik melalui perangkat lunak; Memproses data terkait dengan
transaksi yang menggunakan kartu dan transaksi pembayaran lainnya; Mengatur keuangan untuk film, pertunjukkan televisi,
produksi film; Mengorganisir dan mensponsori program penghargaan insentif dan kontes untuk pengembang perangkat lunak;
Menyediakan gateway pembayaran dengan akses ke portal situs web internet dan akses ke metode pembayaran, di bidang
transaksi keuangan dan pemrosesan pembayaran untuk pedagang; Menyediakan informasi secara daring untuk pedagang
terkait dengan panduan dan biaya untuk penerimaan kartu kredit; Menyediakan jasa pembayaran dan keuangan, yaitu, jasa
kartu kredit dan debit, jasa penerbitan kartu kredit dan lines of credit, pemrosesan dan pengiriman tagihan dan
pembayarannya, layanan pembayaran tagihan dengan pengiriman pembayaran yang dijamin, pialang dana pasar uang,
semua dilakukan melalui jaringan komunikasi; Menyediakan jasa yang terkait dengan penilaian kredit dan kartu skor kredit;
Menyediakan layanan pemrosesan transaksi mata uang virtual untuk orang lain; Menyediakan layanan untuk melakukan
pembayaran pada kartu prabayar di gerai toko; Menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar
melalui jaringan komunikasi global; Menyediakan portal internet mandiri berbasis web yang menampilkan teknologi yang
memungkinan broker/pialang asuransi untuk memberikan penawaran asuransi, pengikatan polis asuransi, dan menghasilkan
dokumen polis asuransi; Menyewakan ruang bisnis untuk orang lain; Nasehat asuransi; Operasi dan manajemen pasar
swalayan; Pelaksanaan studi keuangan dan penyiapan laporan keuangan; Pembagian waktu real estat; Pembelian dan
penjualan mata uang; Pemberian informasi yang berkaitan dengan keuangan; Pembiayaan komoditas; Pembiayaan modal
ventura; Peminjaman, penyewaan dan sewa guna properti; Pemrosesan elektronik dan transmisi data pembayaran tagihan
untuk pengguna jaringan komputer dan komunikasi; Pemrosesan pembayaran mata uang virtual; Penanggung jawab
keuangan; Penasihat investasi; Pencatatan, administrasi dan penilaian investasi; Pendanaan dalam bentuk atau model arisan;
Penelitian yang berkaitan dengan real estat perumahan dan komersial; Penelusuran, penilaian dan konsultasi fiskal;
Penerbitan Kupon Elektronik Komersial melalui Smartphone; Penerbitan kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar, kartu hadiah
prabayar, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran; Penerbitan kupon, kode diskon dan poin untuk program loyalitas
pelanggan; Penerbitan mata uang permainan komputer dan permainan video; Penerbitan tanda nilai terkait skema bonus dan
loyalitas dan penyediaan informasi keuangan; Penerbitan tanda nilai terkait skema bonus dan loyalitas; Penerimaan deposito
[termasuk penerbitan obligasi pengganti] dan penerimaan deposito cicilan interval tetap; Pengaturan dan pengelolaan sewa
guna dan penyewaan; Pengelolaan rumah/ apartemen; Pengesahan cek; Penggalangan dana amal untuk organisasi dan
program yang mempromosikan kesehatan, nutrisi dan olahraga; Pengganti layanan pembayaran elektronik; Penggantian dana
untuk barang-barang yang disengketakan di bidang pembelian pembayaran elektronik; Pengguna skema insentif terkait
dengan penggunaan kartu kredit, kartu biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu debit, kartu pembayaran, kartu keuangan
dan kartu pembelian; Pengumpulan dana untuk amal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang melibatkan customer
untuk turut menyumbang makanan hewan; Pengumpulan dana untuk amal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang
melibatkan konsumen; Pengumpulan royalty; Penilaian dan penaksiran keuangan properti; Penilaian keuangan (asuransi,
perbankan, tanah dan bangunan pemukiman); Penilaian kredit dan jasa penyaringan kredit; Penilaian real estat; Penilaian
untuk tujuan asuransi; Penjualan Gedung; Penyedia keuangan; Penyediaan Informasi di bidang Pembiayaan melalui Dompet
Elektronik; Penyediaan garansi untuk barang-barang yang diproduksi oleh pihak lain, yaitu telepon nirkabel, perangkat
komputasi nirkabel dan perangkat komunikasi, dan perangkat dan peralatan yang terhubung dengan jaringan; Penyediaan
informasi mengenai akuisisi dan transfer klaim moneter; Penyediaan informasi mengenai jaminan pertanggungjawaban dan
penerimaan tagihan; Penyediaan informasi mengenai jasa pinjaman efek/surat berharga; Penyediaan informasi mengenai
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layanan bimbingan keuangan; Penyediaan informasi mengenai penerimaan deposit (termasuk penerbitan obligasi pengganti)
dan penerimaan deposit cicilan interval tetap; Penyediaan informasi mengenai pengumpulan dana amal; Penyediaan informasi
mengenai penilaian mobil bekas; Penyediaan informasi pajak (layanan keuangan); Penyediaan informasi yang berkaitan
dengan pemrosesan pembayaran kartu
kredit; Penyediaan jaminan untuk pinjaman; Penyediaan jasa agen escrow, agen pembayaran, dan makelar-pedagang kepada
penerbit dari sekuritas investasi dan investor pribadi dan pemegang saham; Penyediaan jasa informasi di bidang ekonomi,
keuangan, moneter dan informasi bursa efek, informasi perdagangan mata uang; Penyediaan jasa informasi keuangan;
Penyediaan jasa perdagangan dan investasi terkait dengan mata uang virtual; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan
informasi terkait asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, layanan reasuransi, penyedia layanan garansi (untuk hal
elektronik atau lainnya), layanan aktuaria, informasi asuransi, informasi garansi, jasa penjaminan asuransi, layanan konsultasi
dan informasi terkait investasi, asuransi dan keuangan, Layanan konsultasi dan informasi terkait garansi, Manajemen
administrasi, investasi dan keuangan dan layanan broker terkait asuransi dan reasuransi, administrasi rencana asuransi dan
klaim asuransi, layanan konsultasi terkait asuransi, analisis informasi asuransi, penilaian untuk tujuan asuransi, jasa evaluasi
keuangan yang berkaitan dengan asuransi, riset asuransi, klaim asuransi, administrasi dan layanan penilaian, klaim garansi,
administrasi dan layanan penilaian, penyedia informasi terkait asuransi terhadap kehilangan properti dan asuransi hidup,
estimasi risiko asuransi, kehilangan dan kewajiban, penyedia portal akun konsumen dalam jaringan situs internet untuk
mendapatkan informasi di bidang asuransi, risiko permesinan, kendali kerugian, pencegah kerugian, manajemen risiko,dan
analisis kehilangan, layanan pengumpulan dan pencocokan pemimpin asuransi, yaitu, mencocokan permintaan konsumen
dengan harga polis asuransi yang dikumpulkan melalui internet untuk mengkualifikasi broker asuransi, agen, dan agensi yang
menarik permintaan tersebut, jasa keuangan, layanan konsultasi investasi, layanan manajemen investasi, broker, layanan
investasi modal, layanan manajemen modal, analisa keuangan, evaluasi keuangan [asuransi, perbankan, real estat], informasi
keuangan, penyedia informasi terkait broker keuangan melalui media elektronik, manajemen keuangan, perencanaan
keuangan, analisis investasi, layanan alokasi portofolio, penyedia informasi terkait rencana keuangan, analisis investasi,
alokasi portofolio dan rekomendasi untuk memilih instrumen keuangan, konsultasi keuangan dan layanan konsultasi (melalui
media elektronik atau sebaliknya), layanan pembiayaan, penilaian keuangan, investasi dana, layanan agen pemulihan hutang,
penyedia situs web, blog, dan situs sosial media yang menyediakan informasi di bidang keuangan dan asuransi, pengumpulan
informasi keuangan, data, statistik, dan indeks, Layanan garansi dan perpanjangan garansi, analisa risiko, penilaian, evaluasi
dan layanan manajemen (keuangan), manajemen kerugian keuangan, layanan pembayaran tagihan, layanan pembayaran
elektronik, layanan pinjaman angsuran, pembiayaan sewa-beli, konsultasi, layanan penasihat; Penyediaan layanan antara lain
keuangan, penilaian, asuransi, pinjaman, dan urusan moneter; Penyediaan modal investasi; Penyediaan penukaran keuangan
untuk perdagangan sekuritas, saham, saham (stocks), dan option dan produk turunan lainnya; Penyediaan pinjaman industri;
Penyediaan pinjaman komersial; Penyediaan pinjaman konsumen; Penyelenggaraan hadiah; Penyelesaian pembayaran dan
pemrosesan pembayaran atas nama pengguna mata uang virtual elektronik; Penyewaan apartemen, kondominium, vila, dan
kabin; Penyewaan kantor virtual; Penyewaan kantor, real estate, dan apartemen; Penyewaan ruang pertemuan; Penyewaan
ruang untuk pusat data; Penyewaan ruangan luas untuk berbagai fungsi; Penyewaan ruangan serba guna; Penyewaan,
peminjaman dan sewa-beli peralatan untuk pemrosesan kartu keuangan dan data yang terkait dengannya; Penyimpanan dan
perdagangan emas; Perantara karbon dioksida dan kredit emisi gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi atas
nama produsen pengganti kerugian.; Perantara kredit gas rumah kaca; Perantara pengganti kerugian gas rumah kaca;
Perbankan digital; Perbankan mobile; Perbankan online; Perdagangan instrumen keuangan, yaitu perdagangan komoditas,
perdagangan mata uang, perdagangan saham dan obligasi, dan reksa dana; Perencanaan keuangan, analisa keuangan,
manajemen dan asistensi pengorganisasian, saran dan konsultasi; Perhitungan dan pembayaran pajak seperti pajak
pengguna jalan berdasarkan jarak tempuh, dengan mengaitkan pengguna dengan situasi penggunaan; Pertanggungan
asuransi jaminan; Pertanggungan asuransi kecelakaan; Pertukaran keuangan mata uang virtual; Pertukaran komoditas, emas,
perdagangan, moneter dan sekuritas; Pertukaran real estat serta properti liburan, layanan manajemen dan penyewaan,
layanan pembagian waktu real estat untuk liburan; Pialang Pembayaran melalui Seluler dan Internet; Pialang saham; Pialang
untuk proyek usaha patungan; Pinjaman hipotek; Pinjaman sindikasi; Program hadiah langsung; Rekonsiliasi transaksi
keuangan; Rencana asuransi jiwa dan kesehatan yang mempromosikan kesehatan dan kebugaran dengan memberi
penghargaan kepada pelanggan yang aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan dengan diskon premi asuransi; Saran
keuangan dan layanan konsultasi; Sewa ruang pusat perbelanjaan; Sewa-guna real estate, jasa manajemen real estat, jasa
investasi real estat, layanan hipotek; Sponsor keuangan organisasi dan program yang mempromosikan kesehatan, nutrisi dan
olahraga; Sponsor keuangan program pengganti kerugian karbon; Sponsor keuangan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan,
hiburan, olahraga atau budaya; Survei keuangan; Survei real estat; Transaksi pembayaran elektronik dengan memindai kode
QR atau kode batang (Barcode); Transfer dana electronik melalui jaringan komunikasi global; Transfer dana untuk pembelian
barang melalui jaringan komunikasi elektronik; Transfer dana untuk pembelian barang, melalui jaringan komunikasi elektronik;
Valuasi dalam bidang real estate; administrasi asuransi; administrasi keuangan dari rencana tunjangan perawatan kesehatan;
administrasi klaim asuransi; administrasi penyesuaian klaim asuransi; agen akomodasi dan agen untuk pemulihan hutang;
agen asuransi dan broker; agen asuransi dan layanan broker; agen atau pialang untuk pembelian atau penjualan tanah; agen
atau pialang untuk pembelian dan penjualan bangunan; agen broker efek; agen penagih utang; agen penyewaan (letting),
rental dan sewa akomodasi (real estat); agen perumahan; agen pialang opsi sekuritas; agen real estat dan layanan pialang;
agen untuk asuransi non-jiwa; agen untuk berlangganan obligasi; agen untuk broker berjangka efek pasar luar negeri; agen
untuk broker berjangka indeks efek; agen untuk mengumpulkan pembayaran utilitas gas atau daya listrik; agen untuk
perdagangan berjangka efek pasar luar negeri; agen untuk perdagangan berjangka komoditas; agen untuk perdagangan efek;
agen untuk perdagangan opsi sekuritas; agensi untuk perdagangan berjangka indeks efek; agent tanah dan bangunan
pemukiman; akuisisi dan transfer klaim moneter; akuisisi pinjaman hipotek; akuisisi real estat untuk orang lain; akusisi lahan;
analisa keuangan; analisis dan konsultasi keuangan; analisis investasi; analisis investasi keuangan dan penelitian saham;
analisis keuangan dan layanan informasi; analisis keuangan dan layanan penelitian; analisis keuangan dan persiapan laporan
yang berkaitan dengannya; analisis keuangan yang berkaitan dengan real estat; analisis pasar keuangan dan persiapan
laporan yang berkaitan dengannya; analisis, penilaian dan proyeksi risiko pasar keuangan dan investasi; anjak ekspor; anjak
piutang; asset management services financial exchange and bill payment processing services, credit card, bank card, debit
card and electronic payment services involving electronic processing and subsequent transmission of bill payment data;
asuransi barang dalam perjalanan; asuransi barang saat dalam perjalanan; asuransi biaya hukum; asuransi jaminan sosial
wajib; asuransi jiwa dan kesehatan; asuransi jiwa dan layanan anuitas; asuransi jiwa dan memberikan informasi yang
berkaitan dengannya; asuransi kejahatan; asuransi kendaraan bermotor; asuransi kerugian; asuransi kesehatan; asuransi
kesehatan medis, bedah atau rumah sakit; asuransi kesehatan pribadi; asuransi kewajiban sipil; asuransi perbankan hipotek;
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asuransi perlindungan anti-pencurian dan kerusakan produk; asuransi real estat; asuransi untuk biaya hukum; asuransi untuk
bisnis; asuransi untuk kantor; asuransi untuk kewajiban pihak ketiga; asuransi yang berkaitan dengan properti; asuransi,
urusan keuangan, urusan moneter, dan urusan real estat; bantuan dalam bentuk penyediaan jasa keuangan yang berkaitan
dengan transaksi sehubungan dengan instrumen keuangan, yaitu, perdagangan instrumen keuangan, sekuritas, saham,
option, dan produk turunan lainnya; bertukar uang; broker *; broker asuransi; broker asuransi bangunan; broker asuransi gigi;
broker asuransi jiwa; broker asuransi jiwa dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; broker asuransi jiwa,
investasi dan pensiun; broker asuransi kebakaran; broker asuransi kecelakaan; broker asuransi kelautan; broker asuransi
kesehatan; broker asuransi mobil; broker asuransi non-jiwa; broker asuransi pertanian; broker asuransi properti; broker
asuransi real estat; broker asuransi rumah; broker asuransi, reasuransi, investasi dan pensiun; broker berjangka indeks efek;
broker bisnis; broker dari offset karbon; broker derivatif keuangan; broker efek otomatis; broker hipotek; broker investasi
keuangan; broker investasi keuangan di perusahaan energi; broker keuangan, hipotek dan pinjaman; broker kontrak
berjangka; broker langganan saham; broker masa depan; broker obligasi; broker obligasi dan sekuritas lainnya; broker online
untuk perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang dan produk keuangan lainnya; broker pensiun; broker
perjanjian kredit; broker pesawat terbang; broker pinjaman hipotek; broker properti komersial; broker real estat; broker real
estat dan hipotek tanah; broker real estat, layanan manajemen dan penilaian; broker reksa dana; broker saham dan sekuritas
lainnya; broker seni; broker untuk likuidasi sekuritas; broker valuta asing; broker yang terkait dengan pemberian kredit; broker,
penyewaan dan penyewaan real estat; daftar (listing) dan perdagangan swap (swaps) dan derivatif pada mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas; dana elektronik dan layanan transfer mata uang; dealer properti dan agen pengelola, dalam semua
jenis properti, pengembangan, tanah dan real estat; deposito, kredit dan asosiasi tabungan; diskon tagihan pertukaran;
distribusi reksa dana; dompet mata uang digital dan layanan penyimpanan; dukungan dan sponsor keuangan; evaluasi dan
analisis keuangan; evaluasi kelayakan kredit perusahaan dan individu pribadi; evaluasi kelayakan kredit perusahaan dan
perorangan; evaluasi keuangan; evaluasi keuangan [asuransi, perbankan, real estat]; evaluasi keuangan biaya
pengembangan yang berkaitan dengan industri gas; evaluasi keuangan biaya pengembangan yang berkaitan dengan industri
minyak; evaluasi keuangan biaya pengembangan yang berkaitan dengan industri minyak dan gas; evaluasi keuangan biaya
pengembangan yang berkaitan dengan industri minyak, gas, dan pertambangan; evaluasi keuangan biaya pengembangan
yang berkaitan dengan industri pertambangan; evaluasi keuangan dan fiskal; evaluasi keuangan kayu tegakan; evaluasi
keuangan real estat; evaluasi keuangan serat alpaka; evaluasi keuangan untuk keperluan asuransi; evaluasi keuangan wol;
evaluasi untuk real properti; hipotek, perbankan, manajemen investasi, perwalian dan jasa penasihat keuangan; holding
sekuritas, dana, dan aset lainnya dalam escrow; ikatan jaminan; informasi asuransi; informasi asuransi bangunan; informasi
asuransi gigi; informasi asuransi jiwa; informasi asuransi kebakaran; informasi asuransi kecelakaan; informasi asuransi
kelautan; informasi asuransi kendaraan bermotor; informasi asuransi kesehatan; informasi asuransi mobil; informasi asuransi
pertanian; informasi asuransi real estat; informasi asuransi rumah; informasi dan evaluasi keuangan; informasi keuangan;
informasi keuangan di bidang cryptocurrency; informasi keuangan disediakan secara online dari basis data komputer atau
Internet; informasi keuangan yang disediakan dengan cara elektronik; informasi keuangan, manajemen dan layanan analisis;
informasi, layanan nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan tersebut di atas dan layanan informasi, nasihat dan
konsultasi yang berkaitan dengan layanan tersebut di situs web dan di internet; investasi; investasi Real Estate; investasi
dalam dana pengurangan emisi; investasi dana; investasi dana internasional; investasi dana untuk orang lain di bidang mata
uang kripto, blockchain, crypto, aset digital, token; investasi dana untuk tujuan amal; investasi ekuitas di perusahaan
internasional; investasi keuangan; investasi keuangan dan layanan konsultasi; investasi keuangan di bidang program
penyeimbangan karbon dan proyek terkait untuk orang lain; investasi keuangan di bidang real estat; investasi keuangan di
bidang sekuritas; investasi modal dalam real estat; investasi modal ekuitas; investasi properti dan layanan manajemen;
investasi reksa dana; jaminan asuransi; jaminan asuransi profesional; jaminan dan perjanjian; jaminan keuangan [layanan
jaminan]; jaminan keuangan dan layanan jaminan; jaminan pertanggungjawaban dan penerimaan tagihan pertukaran; jasa
administrasi advis properti; jasa administrasi modal; jasa advis keuangan, konsultasi manajemen, penelitian, perencanaan,
dan informasi yang berkaitan dengan keuangan; jasa agen asuransi; jasa agen asuransi jiwa; jasa agen asuransi kecelakaan;
jasa agen asuransi pertanian; jasa agen asuransi rumah; jasa agen lahan yasan/realestat tempat tinggal; jasa agen
pembiayaan kredit pertanian; jasa agen pemulihan kredit; jasa agen penagihan sewa; jasa agen penagihan utang; jasa agen
penjualan bangunan; jasa agen perantara pabean; jasa agen real estat; jasa agen real estat komersial; jasa agen real estat
komersial dan residensial; jasa agen real estat untuk penyewaan gedung; jasa agen real estat untuk penyewaan properti; jasa
agen real estat untuk penyewaan tanah; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan bangunan; jasa
agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan tanah; jasa agen real estate untuk penyewaan properti real
estate, termasuk bangunan komersial dan pusat perbelanjaan; jasa agen real estate, manajemen, administrasi dan layanan
penilaian; jasa agen transfer yang diberikan kepada penerbit efek investasi; jasa aktuaria asuransi; jasa akuisisi kepemilikan
lahan yasan/realestat (real properti); jasa akuisisi real estat; jasa akuisisi untuk investasi keuangan; jasa akuisisi yang
berkaitan dengan pinjaman hipotek; jasa analisa investasi; jasa analisis dan konsultasi sehubungan dengan manajemen dan
pemeliharaan aset yang berkaitan dengan rencana kehidupan ekonomi individu; jasa analisis investasi, manajemen,
perencanaan dan penelitian di bidang keuangan; jasa analisis keuangan yang berkaitan dengan investasi; jasa analisis
keuangan yang berkaitan dengan investasi untuk anak perusahaan dan perusahaan afiliasi sebagai pekerjaan rutin dari induk
perusahaan; jasa analisis portofolio keuangan; jasa analisis reksa dana; jasa arbitrase efek; jasa asuransi; jasa asuransi
bangunan; jasa asuransi dan asuransi jiwa; jasa asuransi dan informasi keuangan dan konsultasi; jasa asuransi dan
keuangan; jasa asuransi ganti rugi; jasa asuransi garansi; jasa asuransi jiwa; jasa asuransi kebakaran; jasa asuransi
kecelakaan; jasa asuransi kelautan; jasa asuransi kendaraan; jasa asuransi kendaraan bermotor; jasa asuransi mobil; jasa
asuransi penjaminan emisi untuk layanan hukum prabayar; jasa asuransi penjaminan emisi untuk perawatan kesehatan
prabayar; jasa asuransi perjalanan; jasa asuransi pertanian; jasa asuransi properti; jasa asuransi real estat; jasa asuransi
transportasi; jasa asuransi untuk perlindungan hipotek; jasa asuransi yang berkaitan dengan barang; jasa asuransi yang
berkaitan dengan biaya hukum; jasa asuransi yang berkaitan dengan dana pensiun; jasa asuransi yang berkaitan dengan
kapal; jasa asuransi yang berkaitan dengan kredit; jasa asuransi yang berkaitan dengan penerbangan; jasa asuransi yang
berkaitan dengan perjalanan; jasa asuransi yang berkaitan dengan properti; jasa asuransi yang berkaitan dengan real estat;
jasa asuransi, yaitu, penjaminan, penerbitan dan administrasi asuransi jiwa; jasa asuransi, yaitu, pertanggungan properti dan
korban jiwa, kesehatan, kendaraan, perumahan, dan pribadi; jasa bank tabungan/simpanan; jasa bantuan keuangan; jasa
bantuan perdagangan dalam bidang sekuritas keuangan, yaitu perbandingan, pengumpulan, pengolahan, tabulasi, distribusi,
negosiasi dan eksekusi dagang; jasa biro akomodasi [apartemen]; jasa biro valuta asing; jasa brankas penyimpanan; jasa
brankas penyimpanan untuk barang berharga; jasa brankas penyimpanan untuk efek/surat berharga; jasa brankas
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penyimpanan untuk logam mulia; jasa bursa efek/saham; jasa dompet elektronik; jasa evaluasi biaya perbaikan [penilaian
keuangan]; jasa evaluasi keuangan; jasa evaluasi keuangan untuk keperluan asuransi; jasa evaluasi keuangan untuk
keperluan reasuransi; jasa evaluasi keuangan untuk tujuan asuransi, perbankan dan real estat; jasa evaluasi keuangan yang
berkaitan dengan asuransi; jasa garansi; jasa informasi dan konsultasi keuangan; jasa informasi keuangan; jasa informasi
sehubungan dengan keuangan dan asuransi, yang disediakan secara online dari database komputer atau internet; jasa
informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan penerbitan kartu panggilan telekomunikasi prabayar; jasa informasi,
konsultasi dan saran yang berkaitan dengan penerbitan kartu panggilan telekomunikasi prabayar, yaitu, kartu prabayar SIM;
jasa informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan proses pembayaran elektronik yang dilakukan dengan kartu
prabayar; jasa informasi, nasehat dan konsultasi dalam bidang keuangan, peminjaman, dan pembayaran.; jasa investasi; jasa
investasi asuransi variabel; jasa investasi dana; jasa investasi keuangan; jasa investasi keuangan dalam kaitannya dengan
industri percetakan; jasa investasi keuangan di bidang sekuritas, reksadana dan manajemen portofolio; jasa investasi modal;
jasa investasi modal dan dana; jasa investasi permodalan untuk anak perusahaan dan perusahaan afiliasi sebagai pekerjaan
rutin dari induk perusahaan; jasa investasi real estat dalam bentuk pembelian dan penjualan real estat untuk orang lain; jasa
investasi reksadana dan dan pengelola investasi global (hedge fund); jasa jaminan keuangan untuk penggantian biaya yang
terjadi akibat kecelakaan kendaraan; jasa jaminan keuangan untuk penggantian biaya yang terjadi sebagai akibat kerusakan
kendaraan; jasa kartu debit; jasa kartu kredit; jasa kartu kredit, mengolah dan mentransmisi tagihan dan pembayaran
daripadanya, dan menyediakan asuransi untuk transaksi keuangan; jasa keagenan asuransi untuk kecelakaan pribadi
pelancong; jasa keagenan sewa beli atau sewa gedung; jasa keagenan sewa beli atau sewa tanah; jasa keagenan untuk jual
beli mata uang virtual; jasa keagenan untuk pembelian atau penjualan tanah; jasa keagenan untuk pertukaran satu mata uang
virtual dengan mata uang virtual lainnya; jasa keuangan; jasa keuangan dalam bentuk jasa pemrosesan tagihan dan
pembayaran; jasa keuangan dalam bidang real estat, yaitu, akuisisi, investasi, pembiayaan real estat dan manajemen
komersial, industi dan multi-family properti; jasa keuangan dan konsultasi yang berkaitan dengannya; jasa keuangan di bidang
peminjaman uang; jasa keuangan disediakan dengan cara elektronik; jasa keuangan disediakan melalui Internet dan melalui
telepon; jasa keuangan disediakan melalui telepon; jasa keuangan otomatis, yaitu, pialang sekuritas online melalui jaringan
komputer global; jasa keuangan terkomputerisasi; jasa keuangan untuk pembelian obligasi tabungan elektronik; jasa
keuangan yang berkaitan dengan asuransi; jasa keuangan yang berkaitan dengan kartu kredit; jasa keuangan yang berkaitan
dengan manajemen kekayaan; jasa keuangan yang berkaitan dengan pensiun; jasa keuangan yang berkaitan dengan
penyediaan dan penataan modal; jasa keuangan yang berkaitan dengan penyelesaian utang; jasa keuangan yang berkaitan
dengan perdagangan, menasihati, mengelola dan menangani derivatif keuangan; jasa keuangan yang berkaitan dengan
perencanaan pajak; jasa keuangan yang berkaitan dengan pinjaman; jasa keuangan yang berkaitan dengan pra-pembayaran
untuk barang dan jasa; jasa keuangan yang berkaitan dengan program pensiun; jasa keuangan yang berkaitan dengan
sekuritas investasi; jasa keuangan yang disediakan untuk bisnis pada industri minyak dan gas; jasa keuangan, investasi dan
asuransi; jasa keuangan, yaitu, jasa perantara dan perdagangan untuk sekuritas, saham, obligasi, investasi modal, komoditas,
cryptocurrency, aset digital, dan ekuitas; jasa keuangan, yaitu, menyediakan kartu kredit elektronik, kartu debit, kartu hadiah,
dan kartu pembelian prabayar secara elektronik melalui internet, telepon seluler, dan smart phone; jasa keuangan, yaitu,
menyediakan layanan mata uang virtual untuk digunakan oleh anggota komunitas online melalui jaringan komputer global;
jasa keuangan, yaitu, menyediakan opsi investasi yang tersedia untuk anuitas variabel dan produk asuransi jiwa variabel; jasa
keuangan, yaitu, menyediakan pertukaran keuangan untuk perdagangan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas;
jasa keuangan, yaitu, menyediakan transfer dana elektronik melalui jaringan komputer; jasa keuangan, yaitu, menyediakan
transfer elektronik mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized
assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa keuangan, yaitu, menyediakan untuk penerimaan,
manajemen, dan pembayaran dana melalui jaringan komputer; jasa keuangan, yaitu, menyediakan untuk pertukaran mata
uang melalui jaringan komputer; jasa keuangan, yaitu, saran/nasihat investasi, manajemen investasi, konsultasi investasi dan
investasi dana untuk orang lain, termasuk ekuitas swasta dan publik dan layanan investasi utang; jasa konsultasi asuransi;
jasa konsultasi asuransi dan broker, keuangan, manajemen aset (sekuritas, saham, obligasi keuangan); jasa konsultasi
asuransi kendaraan; jasa konsultasi asuransi perjalanan; jasa konsultasi asuransi transportasi; jasa konsultasi dan konsultasi
aktuaria; jasa konsultasi dan konsultasi asuransi; jasa konsultasi dan konsultasi keuangan; jasa konsultasi dan konsultasi
keuangan yang berkaitan dengan keuangan mikro; jasa konsultasi dan konsultasi keuangan yang berkaitan dengan kredit
mikro; jasa konsultasi investasi modal; jasa konsultasi keuangan; jasa konsultasi keuangan yang berkaitan dengan akuisisi
dan merger bisnis; jasa konsultasi keuangan yang berkaitan dengan cryptocurrency; jasa konsultasi keuangan yang berkaitan
dengan kepailitan; jasa konsultasi keuangan yang berkaitan dengan perpajakan; jasa konsultasi keuangan yang berkaitan
dengan usaha patungan; jasa konsultasi keuangan, manajemen dan konsultasi; jasa konsultasi rencana pensiun keuangan;
jasa konsultasi riset dan analisis investasi keuangan; jasa konsultasi, advis dan informasi yang berkaitan dengan asuransi;
jasa konsultasi, advis dan informasi yang berkaitan dengan keuangan; jasa konsultasi, advis dan informasi yang berkaitan
dengan real estate; jasa konsultasi, informasi dan pemberian nasehat sehubungan dengan transfer dana secara elektronik;
jasa kredit sementara untuk pengecer; jasa lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan pengelolaan investasi properti; jasa
lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan penjualan, pembelian dan sewa guna usaha lahan yasan/realestat; jasa likuidasi
bisnis, keuangan; jasa manajemen akomodasi (real estat); jasa manajemen aset dan dana; jasa manajemen aset dan
keuangan; jasa manajemen aset properti; jasa manajemen aset real estat; jasa manajemen investasi di bidang memperoleh
usaha patungan; jasa manajemen investasi sekuritas yang diperdagangkan secara publik/umum; jasa manajemen investasi
yang berkaitan dengan anuitas; jasa manajemen investasi yang berkaitan dengan anuitas variabel; jasa manajemen investasi
yang menampilkan pengelolaan aset; jasa manajemen kekayaan; jasa manajemen kekayaan finansial; jasa manajemen
keuangan disediakan melalui Internet; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan tanah; jasa manajemen
lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan bangunan/gedung tempat tinggal; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang
berkaitan dengan gedung kantor; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan; jasa
manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan tempat ritel; jasa manajemen portofolio efek/surat berharga; jasa
manajemen real estat yang berkaitan dengan bangunan komersial; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan
kompleks bangunan; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan penggunaan bersama real estat yang disewakan
untuk jangka waktu tertentu; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan perumahan; jasa manajemen real estat yang
berkaitan dengan tempat industri; jasa manajemen risiko kredit elektronik; jasa manajemen trust; jasa manajemen unit trust;
jasa manajemen unit trust untuk klien pribadi; jasa manajemen untuk real estate; jasa pelaksanaan perdagangan efek/surat
berharga; jasa pelepasan/penebusan tanda penghargaan; jasa pembayaran pembelian elektronik dan pembayaran tagihan
elektronik; jasa pembayaran pensiun; jasa pembayaran secara online; jasa pembayaran tagihan melalui bank secara online;
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jasa pembelian dan penjualan real estat, pekerjaan keuangan yang berhubungan dengan real estat; jasa pemberian nasehat
dan konsultasi keuangan; jasa pemberian peminjaman dengan jaminan; jasa pemberian saran dan manajemen yang berkaitan
dengan investasi; jasa pembiayaan di bidang teknik medis dan teknologi; jasa pembiayaan kapal pesiar; jasa pembiayaan
kendaraan; jasa pembiayaan peralatan; jasa pembiayaan sewa guna real estat; jasa pembiayaan untuk pembelian kapal; jasa
pemeliharaan keuangan, yaitu, mempertahankan kepemilikan mata uang, mata uang digital, cryptocurrency, token blockchain,
dan aset digital lainnya, atau kunci kriptografi atau sejenisnya yang mewakili aset tersebut, untuk orang lain untuk tujuan
manajemen keuangan; jasa pemindahan dana melalui jaringan komunikasi elektronik; jasa pemindahan dana untuk pembelian
barang, melalui jaringan komunikasi elektronik; jasa pemindahan klaim moneter; jasa penagihan sewa; jasa penaksiran dan
manajemen real estat; jasa penaksiran properti dan agen pemegang wasiat properti; jasa penaksiran property dan agen
pemegang wasiat property; jasa penasehat keuangan perusahaan strategis; jasa penasehat keuangan strategis; jasa
penasehat terkait modal ventura; jasa penasihat keuangan yang berkaitan dengan kredit; jasa penasihat keuangan yang
berkaitan dengan sekuritas, derivatif dan produk keuangan lainnya; jasa penataan keuangan yang berkaitan dengan akuisisi
dan merger bisnis; jasa penataan keuangan yang berkaitan dengan usaha patungan; jasa pendaftaran saham; jasa
pendanaan modal ventura; jasa pendanaan modal ventura untuk entitas/organisasi komersial; jasa pendanaan modal ventura
untuk entitas/organisasi nirlaba; jasa pendanaan modal ventura untuk lembaga penelitian; jasa pendanaan modal ventura
untuk pemerintah; jasa pendanaan modal ventura untuk penemu/inventor; jasa pendanaan modal ventura untuk perusahaan;
jasa pendanaan modal ventura untuk perusahaan-perusahaan baru dan baru berdiri; jasa pendanaan modal ventura untuk
perusahaan-perusahaan rintisan dan baru berkembang; jasa pendanaan modal ventura untuk universitas; jasa pendebitan dan
pengkreditan rekening keuangan; jasa penelitian investasi global; jasa penelitian real estat; jasa penerbitan obligasi; jasa
pengadaan jasa lahan yasan/realestat untuk orang lain; jasa pengadaan keuangan bisnis; jasa pengelolaan dana modal; jasa
pengelolaan dana modal ventura; jasa pengelolaan dana modal ventura kekayaan intelektual; jasa pengelolaan uang tunai
(cash management) termasuk pelayanan anjungan tunai mandiri, termasuk penggantian uang tunai, memelihara dan
menjemput deposito, memproses, menghitung dan membungkus koin, memroses dan menghitung mata uang kertas, jasa
persiapan penggajian, penjualan tiket pertunjukan dan tiket lotre, pelayanan mesin pemberian ganti rugi, jasa rekening cek,
cek tunai, verifikasi deposito, pemrosesan night bag, pengkodean cek, konsolidasi dari uang bank individu, pesanan
penggantian cabang dan pesanan komersial, brankas virtual, penanganan penghasilan dari konvensi, pameran, dan
pertunjukan, distribusi tiket/kupon makanan, jasa menghitung persediaan dan akuntansi lainnya, jasa penanganan uang tunai
dan perubahan tagihan serta operasi moneter, jasa deposito uang tunai dan barang berharga, persiapan laporan keuangan,
jasa pengelolaan uang tunai dan penukaran uang, menyediakan dan memelihara brankas (drop safes) untuk menerima mata
uang dan penghasilan lainnya, jasa deposito uang tunai dan barang berharga, persiapan laporan keuangan , jasa pengelolaan
uang tunai dan penukaran uang, transfer dana elektronik, jasa yang berkaitan dengan melindungi rahasia informasi
perbankan, proses terintegrasi untuk pengelolaan uang tunai, menyeimbangkan dan merekonsiliasi dana, memantau,
menganalisis dan mengoptimalkan uang tunai, melacak dan mengelola deposito, merekonsiliasi cek, menyediakan percepatan
akses uang tunai; jasa penggalangan dana amal; jasa penggantian biaya di bidang pembelian kartu kredit; jasa penggantian
biaya untuk pembelian produk dengan menggunakan kartu debit; jasa penggantian biaya untuk pembelian produk dengan
menggunakan lelang; jasa pengumpul pembayaran atas barang; jasa pengumpulan , penerimaan, pengelolaan,dan
penyaluran zakat, infaq, sodaqoh; jasa pengumpulan dana amal; jasa pengumpulan dana amal, yaitu, mengorganisir dan
mengadakan jalan kaki untuk mengumpulkan uang untuk jasa medis yang digunakan untuk mencegah dan mengontrol
diabetes; jasa penilai tanah dan bangunan properti; jasa penilaian barang bergerak; jasa penilaian barang dan kargo; jasa
penilaian jaminan keuangan; jasa penilaian kapal pesiar; jasa penilaian kembali kepemilikan lahan yasan/realestat (real
properti); jasa penilaian keuangan; jasa penilaian keuangan, bantuan, evaluasi, analisis, penelitian, pembiayaan, perencanaan
dan investasi; jasa penilaian keuangan, transfer dana elektronik, investasi modal; jasa penilaian opsi saham; jasa penjamin;
jasa penjaminan asuransi; jasa penjaminan asuransi untuk semua jenis asuransi; jasa penjaminan asuransi yang disediakan
oleh asosiasi kepada anggotanya; jasa penjaminan emisi asuransi perjalanan; jasa penjaminan emisi asuransi transportasi;
jasa penjaminan emisi atas asuransi kendaraan; jasa penjaminan emisi efek/surat berharga; jasa penjualan gudang; jasa
penjualan real estat; jasa penukaran moneter, jasa pengeluaran uang tunai, penyediaan kartu dan token pra bayar, jasa
transfer uang; jasa penyedia informasi mengenai teknologi keuangan (finacial technology) melalui portal situs web; jasa
penyediaan dana; jasa penyediaan donasi; jasa penyediaan informasi asuransi perjalanan; jasa penyediaan informasi
asuransi transportasi; jasa penyediaan informasi bursa efek/saham; jasa penyediaan informasi di bidang investasi dan
keuangan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; jasa penyediaan informasi harga saham; jasa
penyediaan informasi terkait asuransi kendaraan; jasa penyediaan kutipan bursa efek/saham; jasa penyediaan kutipan harga
bursa efek; jasa penyediaan sponsor dalam bentuk dukungan finansial; jasa penyediaan transaksi keuangan yang aman; jasa
penyediaan layanan dompet digital untuk menyimpan dan mentransfer mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token
blockchain, dan aset digital lainnya; jasa penyediaan layanan keuangan terkait dengan sekuritas dan instrumen dan produk
keuangan lainnya, yaitu perdagangan dan investasi pada sekuritas, instrumen keuangan, aset digital, dan produk untuk orang
lain; jasa penyediaan informasi tentang mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya; jasa penyelesaian klaim
asuransi; jasa penyelesaian klaim reasuransi; jasa penyelesaian secara viatis; jasa penyewaan akomodasi perumahan
permanen; jasa penyewaan anjungan tunai mandiri [ATM]; jasa penyewaan apartemen; jasa penyewaan apartemen
berperabot; jasa penyewaan apartemen dan kantor; jasa penyewaan apartemen di komunitas apartemen; jasa penyewaan
apartemen, rumah, tempat komersial dan kantor; jasa penyewaan bangunan/gedung; jasa penyewaan bangunan/gedung dan
penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; jasa penyewaan bangunan/gedung untuk hunian permanen; jasa
penyewaan flat; jasa penyewaan kabin untuk digunakan sebagai rumah permanen; jasa penyewaan kantor [lahan
yasan/realestat]; jasa penyewaan kantor untuk bekerja bersama; jasa penyewaan kotak brankas; jasa penyewaan mesin untuk
menghitung atau menyortir uang kertas dan koin; jasa penyewaan mesin untuk menghitung dan menyortir koin; jasa
penyewaan mesin untuk menghitung dan menyortir uang; jasa penyewaan mesin untuk menghitung dan menyortir uang
kertas; jasa penyewaan mesin untuk menghitung uang kertas dan koin; jasa penyewaan perumahan; jasa penyewaan
perumahan buatan; jasa penyewaan perumahan siswa; jasa penyewaan properti komersial; jasa penyewaan real estat; jasa
penyewaan ruang kantor; jasa penyewaan ruang komersial di pasar [lahan yasan/realestat]; jasa penyewaan rumah; jasa
penyewaan tanah pertanian/perkebunan/peternakan; jasa penyewaan tempat bisnis; jasa penyewaan untuk liburan, yaitu,
penyewaan rumah untuk liburan, kondominium, kabin, dan vila; jasa penyimpanan efek; jasa perantara pabean keuangan;
jasa perbankan investasi; jasa perbankan melalui telepon; jasa perbankan yang disediakan melalui telepon genggam/seluler;
jasa perdagangan akseptasi bank; jasa perdagangan derivatif keuangan; jasa perdagangan derivatif suku bunga; jasa
perdagangan efek, kontrak berjangka indeks efek/surat berharga, opsi efek, dan kontrak berjangka efek pasar domestik; jasa
perdagangan efek/surat berharga; jasa perdagangan efek/surat berharga dan kontrak berjangka indeks efek di pasar luar
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negeri; jasa perdagangan efek/surat berharga dan obligasi; jasa perdagangan indeks pasar saham; jasa perdagangan
instrumen keuangan; jasa perdagangan instrumen keuangan dan komoditas; jasa perdagangan instrumen keuangan,
efek/surat berharga, saham, opsi dan produk turunan lainnya; jasa perdagangan kontrak berjangka efek/surat berharga pasar
domestik; jasa perdagangan kontrak berjangka efek/surat berharga pasar luar negeri; jasa perdagangan kontrak berjangka
indeks efek/surat berharga; jasa perdagangan kontrak berjangka suku bunga; jasa perdagangan kontrak efek/surat berharga;
jasa perdagangan kontrak saham; jasa perdagangan mata uang asing; jasa perdagangan mata uang virtual; jasa
perdagangan opsi efek/surat berharga; jasa perdagangan opsi efek/surat berharga dan kontrak berjangka efek pasar luar
negeri; jasa perdagangan saham; jasa perdagangan saham dan obligasi; jasa perencanaan anggaran [nasihat keuangan];
jasa perencanaan keuangan yang berkaitan dengan perpajakan; jasa perencanaan keuangan yang berkaitan dengan proyek
pembangunan; jasa perhitungan keuangan untuk orang lain, yaitu, perhitungan anggaran; jasa perhitungan keuangan untuk
orang lain, yaitu, perhitungan royalti; jasa pertukaran komoditas;; jasa pertukaran mata uang; jasa perwalian; jasa perwalian
efek/surat berharga; jasa perwalian kontrak berjangka keuangan; jasa perwalian properti lahan yasan/real estat; jasa
perwalian properti pribadi; jasa perwalian tanah; jasa perwalian uang; jasa perwalian uang, efek/surat berharga, properti
pribadi, dan tanah; jasa pialang asuransi kendaraan; jasa pialang asuransi perjalanan; jasa pialang asuransi transportasi; jasa
pialang efek; jasa pialang kapal pesiar; jasa pialang modal ventura; jasa pialang saham; jasa pialang saham dan obligasi; jasa
pialang surat-surat perjanjian lahan yasan/realestat; jasa pinjaman [pembiayaan]; jasa pinjaman berulang-ulang (revolving
loan); jasa pinjaman dan hipotek real estate; jasa pinjaman dengan jaminan; jasa pinjaman efek/surat berharga; jasa pinjaman
keuangan; jasa pinjaman konsumen; jasa pinjaman lunak; jasa pinjaman mahasiswa/pendidikan; jasa promosi (pembiayaan)
proyek real estat, renovasi real estat, pengerjaan instalasi real estat; jasa real estat untuk menghentikan penyitaan, yaitu,
manajemen hutang hipotek; jasa rekening tabungan; jasa rencana perawatan kesehatan; jasa restrukturisasi hutang; jasa
restrukturisasi keuangan; jasa sekuritas; jasa sekuritisasi pinjaman hipotek; jasa simpan pinjam; jasa sindikasi lahan
yasan/realestat; jasa sponsor keuangan; jasa tabungan; jasa transaksi keuangan online; jasa transaksi keuangan, yaitu,
penyediaan transaksi komersial yang aman dan pilihan pembayaran; jasa transaksi penukaran mata uang digital untuk unit
setara kas elektronik yang dapat dialihkan yang memiliki nilai tunai tertentu; jasa transfer mata uang asing; jasa wali lahan
yasan/realestat; jasa wesel; jasa yang berkaitan dengan asuransi; jasa yang berkaitan dengan surat kredit; jasa yayasan amal,
yaitu, penyediaan beasiswa, dukungan keuangan, investasi berkelanjutan, dan bantuan langsung untuk organisasi amal,
organisasi berdasarkan komunitas, dan badan pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dukungan
sipil dan komunitas, kesenian, ilmu pengetahuan, lingkungan, keberlanjutan, keragaman, kebudayaan, kewirausahaan sosial,
dan dukungan atas filantropi; jasa-jasa kartu kredit dan kartu pembayaran serta jasa-jasa pemrosesan transaksi pembayaran;
jasa-jasa keuangan melalui jaringan komunikasi global; jasa-jasa keuangan, yaitu layanan pinjaman peer-to-peer (p2p
lending); jasa-jasa keuangan, yaitu pinjaman secara online; jasa-jasa moneter melalui jaringan komunikasi global; jasa-jasa
peminjaman uang (pembiayaan); jasa-jasa penyediaan dana; jasa-jasa penyediaan pendanaan/pembiayaan dan penelitian
yang diberikan kepada para peneliti dan para tenaga klinik untuk penyanggaan penelitian asli/original; jasa-jasa perbankan
dan keuangan secara online; jasa-jasa pinjam-meminjam; jasa-jasa transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan
komunikasi global; jasa/layanan donasi/sumbangan keuangan dan jasa/layanan penggalangan dana amal online; jasa/layanan
kartu hadiah pra-bayar, khususnya, menerbitkan sertifikat kartu hadiah yang dapat ditukarkan untuk barang atau jasa;
jasa/layanan pedagang/penjual (merchant), yaitu, jasa/layanan pemrosesan transaksi pembayaran; jasa/layanan pemrosesan
transaksi kartu kredit, kartu debit, dan kartu hadiah; jasa/layanan transaksi keuangan; jasa administrasi keuangan dari
ekonomi berbasis token virtual; jasa informasi keuangan yang disediakan secara elektronik di bidang keuangan, perdagangan
sekuritas, investasi, perantara pedagang efek; jasa informasi keuangan yang menampilkan nilai tukar; jasa manajemen
keuangan dan layanan investasi di bidang hedge fund aset digital, dana indeks aset digital, dana yang diperdagangkan di
bursa aset digital, reksa dana aset digital; jasa manajemen keuangan di bidang portofolio investasi aset digital; jasa penerbitan
token nilai atau kegunaan; jasa pengelolaan kas, yaitu memfasilitasi transfer setara kas elektronik; jasa pengelolaan keuangan
di bidang dana investasi aset digital; jasa pertukaran aset digital; jasa pertukaran mata uang, yaitu, menukar token virtual dari
nilai atau utilitas; jasa pinjaman margin, yaitu pinjaman aset yang memungkinkan peminjam untuk menginvestasikan aset; jual
beli efek; jual beli mata uang virtual; jual beli tanah; kartu kredit, kartu debit dan layanan pemrosesan transaksi cek elektronik;
keagenan untuk pialang agen yang dipercayakan dengan komisi perdagangan di pasar luar negeri efek dan indeks efek
berjangka; ketentuan asuransi pinjaman hipotek; ketentuan cek perjalanan; ketentuan kutipan premi asuransi; ketentuan mata
uang asing; keuangan, investasi dan manajemen aset real estat; kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan; kliring dan
rekonsiliasi transaksi keuangan melalui jaringan komputer global; kliring keuangan; kliring, finansial; koleksi amal; koleksi
sumbangan amal dan pengumpulan dana amal, untuk orang lain; kompilasi informasi asuransi; komputasi tingkat premi
asuransi; konseling kredit; konsultasi asuransi; konsultasi asuransi; konsultasi asuransi bangunan; konsultasi asuransi gigi;
konsultasi asuransi jiwa; konsultasi asuransi kebakaran; konsultasi asuransi kecelakaan; konsultasi asuransi kelautan;
konsultasi asuransi kendaraan bermotor; konsultasi asuransi kesehatan; konsultasi asuransi mobil; konsultasi asuransi
pertanian; konsultasi asuransi real estat; konsultasi asuransi rumah; konsultasi dalam bidang perbankan online dan jasa
keuangan; konsultasi dan informasi mengenai asuransi; konsultasi di bidang investasi ekuitas swasta; konsultasi di bidang
perencanaan keuangan; konsultasi di bidang pinjaman komersial; konsultasi di bidang pinjaman konsumen; konsultasi
investasi; konsultasi investasi dana; konsultasi investasi, broker dan layanan manajemen; konsultasi keuangan; konsultasi
keuangan dan asuransi; konsultasi keuangan dan konsultasi asuransi; konsultasi keuangan dan layanan informasi; konsultasi
keuangan di bidang broker real estat; konsultasi keuangan di bidang cryptocurrency; konsultasi keuangan di bidang
manajemen risiko; konsultasi keuangan di bidang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; konsultasi keuangan di
bidang merger dan akuisisi; konsultasi keuangan di sektor energi; konsultasi keuangan program program tunjangan karyawan
mengenai asuransi dan keuangan; konsultasi keuangan terkait dengan pelaksanaan transaksi pembayaran tanpa uang tunai;
konsultasi keuangan untuk pemenang lotere; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan akuisisi, kepemilikan dan penjualan
instrumen keuangan, perusahaan dan perusahaan (enterprise); konsultasi keuangan yang berkaitan dengan investasi;
konsultasi keuangan yang berkaitan dengan investasi infrastruktur; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan investasi real
estat; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan layanan kredit; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan layanan
pinjaman siswa; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan perpajakan; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan
pinjaman; konsultasi keuangan, yaitu, menyiapkan anggaran dan memantau anggaran; konsultasi kredit; konsultasi kredit
konsumen; konsultasi manajemen hutang; konsultasi manajemen real estat; konsultasi manajemen risiko keuangan;
konsultasi mengenai pembiayaan proyek energi; konsultasi perbankan; konsultasi pinjaman keuangan; konsultasi real estat;
konsultasi yang berkaitan dengan bantuan keuangan untuk pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan investasi modal;
konsultasi yang berkaitan dengan penilaian barang; konsultasi yang berkaitan dengan penilaian
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keuangan aset kekayaan intelektual; konsultasi yang berkaitan dengan penjaminan asuransi; konsultasi yang berkaitan
dengan seni sebagai investasi; konsultasi yang berkaitan dengan urusan keuangan dan moneter; konsultasi, penelitian dan
informasi yang berkaitan dengan urusan keuangan; kutipan harga bursa; kutipan komoditas; layanan KPR (perbankan);
layanan agen anjak piutang; layanan agen estat; layanan agen estat dan penyewaan properti; layanan agen kredit; layanan
agen penagihan pembayaran; layanan agen perumahan; layanan agen real estat untuk penyewaan properti; layanan agen
real estat yang berkaitan dengan mencari apartemen untuk orang lain; layanan aktuaria; layanan akuisisi tanah; layanan akun
pensiun individu; layanan anjak kartu kredit; layanan anjungan tunai mandiri [ATM]; layanan apartemen, kondominium, villa,
dan jasa manajemen penyewaan kabin; layanan asuransi bersama; layanan asuransi dan garansi; layanan asuransi dan
jaminan jiwa; layanan asuransi dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; layanan asuransi garansi diperpanjang;
layanan asuransi gigi; layanan asuransi kecelakaan; layanan asuransi kesehatan; layanan asuransi pertanggungjawaban
umum; layanan asuransi pribadi; layanan asuransi rumah; layanan asuransi telepon seluler; layanan asuransi untuk telepon
seluler; layanan asuransi yang berkaitan dengan kendaraan; layanan asuransi yang berkaitan dengan olahraga; layanan
asuransi yang berkaitan dengan perlindungan harga untuk barang yang dibeli menggunakan kartu kredit; layanan asuransi
yang berkaitan dengan perlindungan pembelian untuk barang yang dibeli menggunakan kartu kredit; layanan asuransi yang
berkaitan dengan perpanjangan garansi untuk barang yang dibeli menggunakan kartu kredit; layanan biro kredit; layanan
bisnis investasi; layanan broker asuransi; layanan broker investasi keuangan; layanan broker real estat yang berkaitan dengan
pembebasan lahan; layanan broker real estat, manajemen, sewa guna dan penyewaan; layanan broker sekuritas diskon;
layanan broker terkait dengan pinjaman hipotek; layanan broker terkait dengan sewa-beli; layanan broker untuk pinjaman
hipotek; layanan broker yang berkaitan dengan berlangganan atau penawaran efek; layanan daftar real estat; layanan daftar
real estat untuk sewa perumahan dan sewa apartemen; layanan dana hemat; layanan debit langsung; layanan eksekusi
perdagangan efek otomatis; layanan ekuitas swasta, yaitu, layanan pembiayaan, penataan (structuring) dan partisipasi
(participating) dalam pembiayaan ekuitas dan utang, sumber investasi, identifikasi investor, memberi saran/nasihat tentang
materi-materi penggalangan/pengumpulan dana, mengidentifikasi potensi akuisisi dan target akuisisi, memberi saran/nasihat
tentang perencanaan dan pelaksanaan (execution) IPO; layanan eleemosynary di bidang donasi moneter; layanan escrow
online terkait dengan pertukaran layanan; layanan escrow real estat; layanan escrow untuk industri perjalanan; layanan
evaluasi, konsultasi dan keuangan yang berkaitan dengan real estat; layanan informasi keuangan yang berkaitan dengan
cryptocurrency; layanan informasi pasar keuangan; layanan informasi valuta asing; layanan informasi, pemberian nasihat,
konsultasi dan penelitian yang berkaitan dengan keuangan dan investasi; layanan investasi cryptocurrency; layanan investasi
dana ekuitas swasta; layanan investasi dana lindung nilai; layanan investasi dana real estat; layanan investasi ekuitas swasta;
layanan investasi komersial; layanan investasi properti; layanan investasi properti dan real estat; layanan investasi properti
yang berkaitan dengan pengembangan properti dan real estat; layanan investasi tanah dan bangunan (real-estate); layanan
investasi utang; layanan investasi yang berkaitan dengan ekuitas; layanan investasi yang berkaitan dengan sekuritas; layanan
jaminan jiwa; layanan jaminan keuangan; layanan jaminan kewajiban; layanan jaminan pembayaran money order; layanan
jaminan pinjaman; layanan kartu biaya; layanan kartu hadiah dan layanan kartu prabayar; layanan kartu kredit dan kartu debit;
layanan kartu kredit dan kartu kredit; layanan kartu kredit dan kartu pembayaran; layanan kartu kredit dan kartu tunai; layanan
kartu kredit telepon; layanan kartu kredit, kartu debit dan kartu tagihan; layanan kartu pembayaran; layanan kartu tunai;
layanan kepercayaan investasi; layanan kepercayaan investasi real estat; layanan kepercayaan perusahaan; layanan
keuangan; layanan keuangan ekspor; layanan keuangan yang berkaitan dengan kartu pembayaran; layanan keuangan yang
berkaitan dengan transaksi dalam sekuritas dan komoditas; layanan keuangan yang disediakan melalui Internet; layanan
keuangan, yaitu, menyediakan informasi keuangan seperti perdagangan pasar dan informasi kutipan surat berharga/ sekuritas
(securities); layanan keuangan, yaitu, menyediakan, memproses, memverifikasi dan mengotentikasi pembayaran mobile dan
transaksi tanpa kontak langsung dan transaksi pembayaran tagihan dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui
perangkat seluler; layanan keuangan, yaitu, menyediakan, memproses, memverifikasi dan mengotentikasi pembayaran mobile
dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; layanan keuangan,
yaitu, pemrosesan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung, dan transaksi pembayaran tagihan dengan
pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; layanan kliring untuk transaksi pembayaran; layanan konseling
keuangan; layanan konseling utang; layanan konsolidasi tagihan; layanan konsolidasi utang; layanan konsultasi asuransi;
layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi jiwa; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan
asuransi kecelakaan; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi kendaraan; layanan konsultasi dan
broker yang berkaitan dengan asuransi kesehatan; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi mobil;
layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi perjalanan; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan
dengan asuransi rumah; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan asuransi; layanan konsultasi dan informasi
yang berkaitan dengan broker asuransi; layanan konsultasi dan konsultasi perbankan investasi; layanan konsultasi hutang;
layanan konsultasi investasi cryptocurrency; layanan konsultasi kepercayaan investasi real estat; layanan konsultasi reksa
dana; layanan konsultasi yang berkaitan dengan asuransi dan reasuransi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan hibah
keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan investasi dan keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
investasi dan pensiun; layanan konsultasi yang berkaitan dengan investasi keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan jaminan hidup; layanan konsultasi yang berkaitan dengan keuangan perusahaan; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan keuangan pribadi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kontrol kredit dan debit; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan kontrol kredit dan debit, investasi, hibah dan pembiayaan pinjaman; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan manajemen aset keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen investasi keuangan; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pembiayaan
pekerjaan sipil dan proyek infrastruktur; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pensiun; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan perencanaan keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan keuangan dan investasi; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan pajak; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan pensiun dan
pajak; layanan konsultasi yang berkaitan dengan reasuransi; layanan kredit dan pinjaman; layanan kredit konsumen; layanan
kustodian (custodial) untuk lembaga keuangan dan dana; layanan listing real estat untuk apartemen, kondominium, villa, dan
kabin; layanan manajemen apartemen; layanan manajemen investasi; layanan manajemen kas; layanan manajemen
kepercayaan investasi real estat; layanan manajemen kondominium; layanan manajemen kondominium hotel; layanan
manajemen mata uang; layanan manajemen real estat yang berhubungan dengan properti kondominium dan properti hotel;
layanan manajemen real estat dan properti; layanan manajemen real estat yang berkaitan dengan pembagian waktu; layanan
manajemen real estat yang berkaitan dengan tempat hiburan; layanan manajemen utang; layanan manajemen yang berkaitan
dengan perumahan dan real estat komersial; layanan mata uang digital; layanan mata uang kripto; layanan mata uang virtual;
layanan modal ventura, yaitu, menyediakan pembiayaan untuk perusahaan-perusahaan rintisan dan baru berkembang;
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layanan negosiasi penyelesaian hutang; layanan pajak (keuangan); layanan pelaporan kredit; layanan pelaporan kredit bisnis;
layanan pemasangan kabel uang; layanan pembaruan sewa real estat; layanan pembatalan hutang menggunakan hasil
asuransi jiwa, cacat dan pengangguran; layanan pembayaran; layanan pembayaran administrasi; layanan pembayaran
dompet elektronik terkait dengan mata uang digital; layanan pembayaran e-wallet; layanan pembayaran elektronik; layanan
pembayaran elektronik yang melibatkan pemrosesan elektronik dan pengiriman data pembayaran tagihan berikutnya; layanan
pembayaran otomatis; layanan pembayaran perdagangan elektronik; layanan pembayaran tagihan; layanan pembayaran
tagihan elektronik; layanan pembayaran tagihan online; layanan pembayaran tagihan yang disediakan melalui situs web;
layanan pembayaran yang disediakan melalui alat dan perangkat telekomunikasi nirkabel; layanan pembiayaan; layanan
pembiayaan dan pinjaman; layanan pembiayaan hipotek atau penggadaian; layanan pembiayaan kembali; layanan
pembiayaan pesawat; layanan pembiayaan untuk pengamanan dana; layanan pemrosesan pembayaran; layanan pemrosesan
pembayaran elektronik; layanan pemrosesan pembayaran elektronik yang menggunakan teknologi biometrik untuk identifikasi
dan otentikasi; layanan pemrosesan pembayaran kartu loyalitas diskon; layanan pemrosesan pembayaran kode loyalitas
diskon; layanan pemrosesan pembayaran kupon loyalitas; layanan pemrosesan pembayaran poin loyalitas; layanan
pemrosesan pembayaran, yaitu, kartu kredit, kartu hadiah, kartu debit dan layanan pemrosesan transaksi kartu pra-bayar;
layanan pemrosesan transaksi keuangan, khususnya, kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan melalui jaringan komputer
dan komunikasi; layanan pemrosesan transaksi keuangan, yaitu,
menyediakan transaksi elektronik yang aman
dan opsi pembayaran, di tempat penjualan dan
online melalui jaringan komputer global atau
melalui telekomunikasi, perangkat seluler atau
nirkabel; layanan pemulihan tolak bayar; layanan pemulihan utang; layanan penagihan utang; layanan penarikan uang tunai
untuk bisnis; layanan pendebetan hutang dagang; layanan penelitian keuangan; layanan penerimaan cek elektronik; layanan
pengangkut asuransi; layanan pengembalian bea masuk; layanan pengembangan reksa dana; layanan penggalangan dana
bisnis online; layanan penggantian kartu dan uang tunai; layanan penggantian penipuan di bidang pembelian kartu kredit;
layanan pengiriman uang domestik; layanan pengiriman uang domestik disediakan secara online; layanan pengumpulan dana;
layanan pengumpulan dana amal untuk anak-anak dan orang-orang kurang mampu; layanan pengumpulan dana amal untuk
anak-anak kurang mampu; layanan pengumpulan dana amal untuk mempromosikan kesadaran akan konservasi pohon dan
lingkungan; layanan pengumpulan dana amal untuk mendukung penelitian medis; layanan pengumpulan dana amal untuk
mengirim anak-anak dan remaja dengan disabilitas ke perkemahan musim panas; layanan pengumpulan dana politik; layanan
pengumpulan tol; layanan pengumpulan tol elektronik; layanan penilaian; layanan penilaian bisnis; layanan penilaian
keuangan; layanan penilaian keuangan untuk kendaraan; layanan penilaian kredit keuangan; layanan penilaian pensiun;
layanan penilaian real estat; layanan penilaian risiko investasi; layanan penilaian rumah; layanan penilaian yang berkaitan
dengan survei bangunan, tanah dan properti; layanan penilaian, berbentuk penilaian keuangan; layanan penukaran mata
uang; layanan penukaran uang; layanan penutupan untuk pinjaman hipotek; layanan penutupan untuk pinjaman hipotek, yaitu,
mempersiapkan dan mengatur dokumen penutupan pinjaman; layanan penyelesaian asuransi jiwa; layanan penyelesaian
utang; layanan penyerahan sewa real estat; layanan penyesuaian kerugian; layanan perantara keuangan; layanan perantara
terkait dengan penyewaan tanah; layanan perbankan dan asuransi; layanan perbankan dan investasi yang terkomputerisasi;
layanan perbankan dan keuangan; layanan perbankan dan pembiayaan; layanan perbankan disediakan melalui telepon
seluler; layanan perbankan elektronik; layanan perbankan elektronik melalui jaringan komputer global; layanan perbankan
investasi properti; layanan perbankan konsumen yang disediakan oleh serikat kredit; layanan perbankan mobile dan investasi;
layanan perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi selular yang dapat diunduh; layanan perbankan online yang
dapat diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh; layanan perbankan otomatis; layanan perbankan pedagang dan
investasi perbankan; layanan perbankan teller machine [ATM] otomatis; layanan perbankan terkomputerisasi; layanan
perbankan yang berkaitan dengan penerimaan pembayaran cicilan interval tetap; layanan perbankan yang berkaitan dengan
setoran uang; layanan perbankan yang dapat diakses melalui jejaring sosial; layanan perbankan, keuangan dan asuransi;
layanan perdagangan cryptocurrency; layanan perdagangan efek; layanan perdagangan keuangan elektronik; layanan
perdagangan keuangan elektronik, yaitu pengelolaan aset digital; layanan perdagangan mata uang digital; layanan
perencanaan keuangan dan pemberian nasihat investasi; layanan perencanaan keuangan online; layanan perencanaan reksa
dana; layanan peringkat kredit; layanan pertanyaan kredit yang berkaitan dengan asuransi; layanan pertanyaan kredit yang
berkaitan dengan keuangan;; layanan pertukaran berjangka; layanan pertukaran cryptocurrency; layanan pertukaran dan
pemrosesan transaksi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital, token
digital, token kripto dan pembayaran token utilitas untuk orang lain; layanan pertukaran efek dan komoditas; layanan
pertukaran efek keuangan; layanan pertukaran komoditas; layanan pertukaran moneter; layanan pertukaran saham elektronik;
layanan perumahan umum; layanan pialang; layanan pialang diskon; layanan pialang energi; layanan pialang hipotek; layanan
pialang surat berharga diskon online; layanan pinjaman hipotek rumah yang disediakan oleh asosiasi simpan pinjam [S & Ls];
layanan pinjaman real estat; layanan properti real estat; layanan real estat; layanan real estat yang berkaitan dengan
manajemen tanah; layanan real estat yang berkaitan dengan pembelian real estat; layanan real estat yang berkaitan dengan
penjualan pusat perbelanjaan; layanan real estat yang disediakan melalui jaringan komputer global atau Internet; layanan
rekening kas online; layanan rekening tabungan perusahaan; layanan reksa dana; layanan sekuritas; layanan transaksi mata
uang; layanan transaksi pertukaran valuta asing; layanan transfer dana; layanan transfer dana elektronik; layanan transfer
mata uang; layanan transfer moneter; layanan transfer uang; layanan verifikasi kredit bisnis; layanan verifikasi pembayaran
berbasis blockchain; layanan wali amanat; layanan yang berkaitan dengan mata uang Crypto, yaitu menyediakan informasi
keuangan online, menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan dan investasi melalui sarana elektronik,
perdagangan mata uang real-time online, layanan keuangan terkomputerisasi, perdagangan instrumen dan komoditas
keuangan, layanan pertukaran saham elektronik, melakukan transaksi pertukaran mata uang asing untuk pihak ketiga,
melakukan transaksi keuangan online, transfer dana elektronik, layanan keuangan yang disediakan dengan cara elektronik,
pemberian petunjuk investasi, pialang investasi dan manajemen investasi, perdagangan opsi sekuritas dan surat berharga
berjangka pasar asing, manajemen aset dan portofolio, jasa penjualan perbankan dan perbankan investasi, perdagangan
berjangka, perdagangan saham dan obligasi, transaksi keuangan dan moneter, urusan moneter, pialang online untuk
perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang dan produk keuangan lainnya, mengatur transaksi keuangan,
layanan transfer dana elektronik dan pembayaran, transfer dana elektronik, pemrosesan pembayaran elektronik, layanan
transfer moneter, melakukan transaksi keuangan online, transaksi keuangan online, menyediakan informasi keuangan dan
asuransi online dari database komputer atau jaringan komunikasi global, layanan pembayaran elektronik, menyediakan
informasi dan petunjuk tentang manajemen keuangan, transfer dana untuk pembelian barang melalui jaringan komunikasi
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elektronik, layanan transaksi pembayaran, layanan perbankan terkait bisnis, menyediakan informasi yang berkaitan dengan
penerbitan voucher, penerbitan surat berharga yang dapat diperdagangkan, penerbitan voucher dan token, penerbitan dan
penebusan token, penerbitan voucher sebagai hadiah untuk loyalitas pelanggan; layanan yang berkaitan dengan penyediaan
keuangan untuk pembelian bangunan, rumah, real estat dan tanah; lelang valuta asing dan/atau, logam mulia dan atau
komoditas lainnya; lembaga untuk mengumpulkan pembayaran utilitas gas; lembaga untuk mengumpulkan pembayaran
utilitas tenaga listrik; manajemen Investasi; manajemen aset; manajemen aset cryptocurrency; manajemen aset dan portofolio;
manajemen aset keuangan; manajemen aset keuangan untuk kondominium hotel; manajemen aset untuk pihak ketiga;
manajemen bangunan [layanan real estat]; manajemen dan disposisi aset; manajemen dana lindung nilai; manajemen
investasi ekuitas publik; manajemen investasi ekuitas swasta; manajemen investasi keuangan; manajemen investasi modal;
manajemen investasi real estat; manajemen investasi terkait dengan investasi dalam real estate, aset terkait real estate atau
utang terkait real estate, dan sekuritas yang didukung oleh real estate, bunga dalam real estate, aset terkait real estat atau
utang terkait real estate; manajemen kepercayaan estat; manajemen kepercayaan investasi; manajemen kepercayaan
keuangan; manajemen kerugian finansial; manajemen keuangan; manajemen keuangan biaya hunian bangunan; manajemen
keuangan dan broker dana berjangka; manajemen keuangan dan layanan broker di bidang ekuitas, futures, saham, obligasi
dan sekuritas lainnya; manajemen keuangan dan layanan investasi yang berkaitan dengan ekuitas; manajemen keuangan dan
layanan investasi yang berkaitan dengan sekuritas; manajemen keuangan dan layanan investasi yang berkaitan dengan
sekuritas dan ekuitas; manajemen keuangan dan layanan konsultasi; manajemen keuangan dari biaya bisnis dan aliran
pembayaran bisnis; manajemen keuangan dari program imbalan kerja; manajemen keuangan dari program imbalan kerja
mengenai asuransi dan keuangan; manajemen keuangan dari program imbalan kesejahteraan karyawan; manajemen
keuangan dari program imbalan kesejahteraan karyawan mengenai asuransi dan keuangan; manajemen keuangan dari
rencana penyedia pilihan; manajemen keuangan dari rencana stok karyawan; manajemen keuangan klaim asuransi;
manajemen keuangan modal risiko; manajemen keuangan pembayaran penggantian farmasi untuk orang lain; manajemen
keuangan pembayaran penggantian kesehatan untuk orang lain; manajemen keuangan pembayaran penggantian pasien
untuk orang lain; manajemen keuangan pembayaran penggantian pengobatan untuk orang lain; manajemen keuangan
pengaturan penggantian kesehatan; manajemen keuangan program penggantian pasien; manajemen keuangan proyek
bangunan; manajemen keuangan proyek real estat; manajemen keuangan proyek renovasi bangunan; manajemen keuangan
saham; manajemen keuangan saham di perusahaan lain; manajemen keuangan, analisis dan layanan informasi; manajemen
kontrak real estat; manajemen kredit ekspor; manajemen mata uang virtual; manajemen modal; manajemen pasar (real estat);
manajemen pencatatan keuangan; manajemen pengendalian kerugian asuransi; manajemen penyewaan properti; manajemen
perumahan di pusat perbelanjaan; manajemen portofolio dan layanan investasi; manajemen portofolio investasi; manajemen
portofolio keuangan; manajemen portofolio keuangan investasi real estat dari perumahan dan real estat komersial;
manajemen portofolio properti; manajemen properti real estat; manajemen properti untuk sewa; manajemen proyek untuk
proyek real estat; manajemen real estat; manajemen real estat bagi apartemen yang digunakan untuk berlibur, kondominium,
vila, dan kabin; manajemen real estat dan perumahan; manajemen real estat dan properti; manajemen real estat dari
komunitas pensiun; manajemen real estat dari properti sewaan; manajemen real estat properti komersial; manajemen real
estat rumah liburan; manajemen real estat, perumahan dan tanah; manajemen real estate, termasuk di bidang pusat
perbelanjaan; manajemen risiko asuransi; manajemen risiko inflasi; manajemen risiko keuangan; manajemen risiko kredit;
manajemen risiko likuiditas; manajemen risiko mata uang asing; manajemen risiko pasar keuangan; manajemen risiko tingkat
bunga; manajemen risiko volatilitas keuangan; manajemen rumah (real estat); manajemen rumah apartemen; manajemen
sewa guna real estat dalam bentuk mengatur perjanjian sewa guna dan sewa untuk real estat; manajemen tanah;
manajemen/pengelolaan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; manajemen/pengelolaan portofolio investasi aset
digital; mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token
digital, token kripto (crypto token) dan layanan pemrosesan token utilitas untuk orang lain; mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan
layanan perdagangan token utilitas; materi pengajaran audiovisual (tercetak); melakukan pembayaran pada kartu panggil jarak
jauh prabayar untuk menit pengisian ulang; melakukan studi kelayakan finansial; melakukan transaksi keuangan; melakukan
transaksi keuangan secara online; melakukan transaksi pasar modal; melakukan transaksi pembayaran tanpa uang tunai;
melakukan transaksi valuta asing untuk orang lain; melakukan urusan keuangan online; membangun reksa dana untuk orang
lain; memberikan bantuan keuangan kepada organisasi sosial, amal dan keagamaan; memberikan beasiswa menari;
memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui Internet; memberikan daftar real estat dan informasi real estat
melalui database komputer; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui situs web; memberikan hibah dan
penghargaan keuangan di bidang kursus bahasa asing untuk tujuan amal; memberikan hibah dan penghargaan keuangan di
bidang pelatihan bahasa Arab untuk layanan amal; memberikan hibah dan penghargaan keuangan di bidang pendidikan untuk
tujuan amal; memberikan hibah keuangan; memberikan hibah penelitian; memberikan hibah penelitian di bidang seni;
memberikan hibah proyek untuk proyek kesadaran lingkungan; memberikan hibah uang kepada badan amal; memberikan
informasi akun investasi melalui telepon; memberikan informasi akun investasi online; memberikan informasi dan analisis
melalui Internet di bidang investasi keuangan; memberikan informasi dan data mengenai bursa efek; memberikan informasi
dan penelitian di bidang keuangan dan investasi keuangan; memberikan informasi dan saran di bidang investasi keuangan;
memberikan informasi dan saran di bidang keuangan; memberikan informasi dan saran di bidang penilaian keuangan;
memberikan informasi di bidang investasi dan keuangan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global;
memberikan informasi di bidang keuangan dan investasi; memberikan informasi di bidang keuangan pribadi; memberikan
informasi di bidang real estat melalui Internet; memberikan informasi keuangan; memberikan informasi keuangan
berdasarkan/sesuai permintaan (on-demand) dan real-time tentang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto,
aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas;
memberikan informasi keuangan dalam bentuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan peringkat token utilitas; memberikan
informasi keuangan dan data
pembayaran elektronik melalui jaringan
komputer global atau melalui telekomunikasi,
perangkat seluler atau nirkabel; memberikan informasi keuangan dan saran keuangan melalui situs web; memberikan
informasi keuangan dengan cara elektronik; memberikan informasi keuangan di bidang mata uang digital, mata uang virtual,
mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan pasar
token utilitas; memberikan informasi keuangan melalui database komputer; memberikan informasi keuangan melalui situs
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web; memberikan informasi keuangan pribadi dan saran keuangan melalui situs web; memberikan informasi keuangan secara
online; memberikan informasi keuangan yang berkaitan dengan kelayakan kredit perusahaan dan individu; memberikan
informasi keuangan yang berkaitan dengan nilai tukar; memberikan informasi online di bidang asuransi; memberikan informasi
pasar saham; memberikan informasi pasar saham dan pasar sekuritas melalui database komputer online; memberikan
informasi pasar saham melalui database komputer online; memberikan informasi pasar sekuritas; memberikan informasi pasar
sekuritas melalui database komputer online; memberikan informasi perbankan; memberikan informasi pinjaman siswa;
memberikan informasi real estat; memberikan informasi real estat yang berkaitan dengan properti dan tanah; memberikan
informasi reasuransi; memberikan informasi rekening bank melalui telepon; memberikan informasi tentang pasar opsi melalui
situs web; memberikan informasi tentang penjualan komoditas; memberikan informasi tentang rencana asuransi kesehatan;
memberikan informasi terkait dana hibah pendidikan melalui database yang dapat dicari secara online; memberikan informasi
terkait dengan broker asuransi jiwa; memberikan informasi terkait dengan broker asuransi non-jiwa; memberikan informasi
terkait dengan pengumpulan dana amal; memberikan informasi terkait dengan perdagangan komoditas berjangka;
memberikan informasi terkait dengan perhitungan tarif premi asuransi; memberikan informasi terkait dengan pertanggungan
asuransi; memberikan informasi terkait dengan perwalian kontrak berjangka keuangan; memberikan informasi terkait layanan
penyimpanan aman untuk logam mulia; memberikan informasi terkait penilaian barang antik; memberikan informasi terkait
penilaian batu mulia; memberikan informasi terkait penilaian mobil bekas; memberikan informasi terkait penilaian real estat;
memberikan informasi terkait penilaian seni; memberikan informasi terkait penyesuaian klaim untuk asuransi non-jiwa;
memberikan informasi terkait penyewaan mesin teller otomatis [ATM]; memberikan informasi terkait penyewaan tanah;
memberikan informasi terkait perdagangan berjangka efek pasar domestik; memberikan informasi terkait perdagangan
berjangka indeks sekuritas; memberikan informasi terkait perdagangan efek; memberikan informasi terkait perdagangan efek
dan indeks berjangka di pasar luar negeri; memberikan informasi terkait perdagangan komoditas; memberikan informasi
terkait perdagangan opsi sekuritas; memberikan informasi terkait pialang berjangka indeks efek; memberikan informasi terkait
pialang opsi sekuritas; memberikan informasi terkait sumbangan amal sebagai bagian dari perencanaan perumahan;
memberikan informasi terkait transaksi valuta asing; memberikan informasi yang berkaitan dengan asuransi; memberikan
informasi yang berkaitan dengan futures sekuritas pasar domestik dan asing; memberikan informasi yang berkaitan dengan
hibah keuangan di bidang pendidikan melalui situs web; memberikan informasi yang berkaitan dengan jaminan
pertanggungjawaban dan penerimaan tagihan pertukaran; memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan dan
investasi melalui sarana elektronik; memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan melalui sarana elektronik;
memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan melalui situs web; memberikan informasi yang berkaitan dengan
layanan penyimpanan barang berharga; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan penyimpanan simpanan untuk
sekuritas; memberikan informasi yang berkaitan dengan manajemen keuangan program dan layanan penggantian farmasi;
memberikan informasi yang berkaitan dengan manajemen keuangan program penggantian pasien; memberikan informasi
yang berkaitan dengan penjaminan asuransi jiwa; memberikan informasi yang berkaitan dengan penjaminan emisi efek;
memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan bangunan; memberikan informasi yang berkaitan dengan perantara
perdagangan berjangka efek pasar luar negeri; memberikan informasi yang berkaitan dengan perantara perdagangan efek;
memberikan informasi yang berkaitan dengan perdagangan berjangka efek pasar luar negeri; memberikan informasi yang
berkaitan dengan pertanggungan asuransi jiwa; memberikan informasi yang berkaitan dengan urusan real estat melalui
Internet; memberikan informasi, konsultasi dan saran di bidang keuangan; memberikan informasi, konsultasi dan saran di
bidang penilaian keuangan; memberikan informasi, konsultasi dan saran di bidang perbankan investasi; memberikan
informasi, peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan instrumen keuangan melalui web; memberikan
informasi, peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan obligasi melalui situs web; memberikan informasi,
peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan reksa dana melalui situs web; memberikan informasi, peringkat,
ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan stok melalui situs web; memberikan investor dengan informasi keuangan;
memberikan jaminan keuangan; memberikan jaminan yang diperluas; memberikan layanan garansi tambahan untuk barang
yang dibeli menggunakan kartu kredit; memberikan penawaran harga asuransi kendaraan; memberikan penawaran harga
premi asuransi melalui sarana on-line, telepon dan surat; memberikan penilaian finansial atas kerusakan setelah bencana;
memberikan pinjaman dengan jaminan; memberikan pinjaman sementara; memberikan pinjaman siswa; memberikan
pinjaman yang dijamin dengan surat berharga; memberikan saran di bidang asuransi properti dan kecelakaan; memberikan
saran yang berkaitan dengan investasi real estat; memberikan saran yang berkaitan dengan pengaturan hipotek; membiayai
pinjaman untuk sistem keamanan dan pengawasan; membiayai, mengatur dan mengamankan pinjaman untuk orang lain;
membuat akun yang didanai yang digunakan untuk membeli barang dan jasa di Internet; memelihara akun escrow untuk
investasi; memelihara rekening hipotek escrow; memeriksa layanan akun; memeriksa pemrosesan dan layanan pembayaran
tagihan; memfasilitasi dan mengatur untuk pembiayaan dan penyaluran penggalangan dana dan donasi/sumbangan;
memfasilitasi pemindahan yang setara dengan uang elektronik; memfasilitasi pinjaman antara peminjam dan investor;
mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas rumah kaca lainnya;
memproses pembayaran kartu kredit; memproses pembayaran untuk menambahkan airtime ke layanan nirkabel prabayar
atau pay-as-go-go; memproses pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik;
menangani langganan dan penawaran sekuritas; menciptakan kemitraan strategis untuk tujuan penggalangan dana untuk
pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dukungan sipil dan komunitas, kesenian, ilmu pengetahuan, lingkungan,
keberlanjutan, keragaman, kebudayaan, kewirausahaan sosial, dan dukungan atas filantropi; mendistribusikan pembayaran
pinjaman kepada pemegang catatan melalui jaringan komputer global dalam bentuk pemrosesan elektronik; menganalisis dan
menyusun data untuk mengukur kinerja pasar keuangan; mengatur asuransi; mengatur hipotek; mengatur hipotek dan
pinjaman; mengatur investasi keuangan; mengatur keuangan untuk film; mengatur keuangan untuk program radio; mengatur
keuangan untuk program televisi; mengatur keuangan untuk proyek konstruksi; mengatur keuangan untuk proyek olahraga,
budaya dan hiburan; mengatur pembiayaan untuk proyek-proyek kemanusiaan; mengatur pinjaman; mengatur pinjaman dan
layanan peminjaman; mengatur pinjaman terhadap keamanan; mengatur sewa dan perjanjian sewa untuk real estat; mengatur
transaksi keuangan; mengelola beberapa sewa/penyewaan properti untuk orang lain; mengelola kartu debit untuk keperluan
bisnis; mengelola kartu hadiah untuk keperluan bisnis; mengelola kartu kredit untuk keperluan bisnis; mengelola kartu
pembayaran yang ditangguhkan untuk keperluan bisnis; mengelola kartu prabayar untuk keperluan bisnis; mengelola reksa
dana, dana investasi lahan yasan (real estate investment trusts / REITS), dan dana lainnya yang meliputi real estate, aset
terkait real estate, utang terkait real estate atau sekuritas yang didukung oleh atau real estate, bunga dalam real estate, aset
terkait real estate, atau terkait real estate utang; mengelola transaksi pembayaran untuk keperluan bisnis; mengeluarkan dan
menyediakan tanda terima untuk pembayaran elektronik dan transaksi pembayaran; mengumpulkan dan mengelola dana,
yaitu, mengumpulkan dana dari investor institusi dan individu dan menyediakan jasa manajemen/pengelolaan dana;
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mengumpulkan dana untuk orang lain untuk biaya pendidikan tersier; mengumpulkan uang untuk organisasi kesejahteraan
hewan; menilai klaim asuransi; menjamin pembayaran biaya medis untuk pelancong; mensponsori keuangan pameran dan
acara untuk tujuan budaya dan pendidikan; menyediakan analisis/analitik data, pelaporan, dan layanan konsultasi di bidang
biaya klaim medis dan pengeluaran perawatan kesehatan; menyediakan asuransi perlindungan pembelian untuk barang yang
dibeli menggunakan kartu kredit; menyediakan beasiswa kuliah; menyediakan beasiswa musik; menyediakan beasiswa
pendidikan; menyediakan beasiswa sains; menyediakan beasiswa seni; menyediakan beberapa opsi pembayaran melalui
terminal elektronik yang dioperasikan pelanggan yang tersedia di tempat di toko ritel; menyediakan dan memperbarui indeks
keuangan; menyediakan dan memperbarui indeks keuangan dari nilai dan klasifikasi sekuritas, analisis, dan pelaporannya;
menyediakan dana untuk akuisisi dan merger bisnis; menyediakan dana untuk entitas komersial; menyediakan dana untuk
entitas nirlaba; menyediakan dana untuk lembaga penelitian; menyediakan dana untuk para penemu; menyediakan dana
untuk pemerintah; menyediakan dana untuk penemuan; menyediakan dana untuk pengembangan teknologi baru;
menyediakan dana untuk sewa-beli dan sewa; menyediakan dana untuk universitas; menyediakan dana untuk usaha
patungan; menyediakan fasilitas pinjaman dan kredit; menyediakan hibah proyek untuk proyek HIV / AIDS; menyediakan
hibah proyek untuk proyek kesadaran kesehatan; menyediakan hibah proyek untuk proyek lingkungan; menyediakan indeks
keuangan berdasarkan kelompok sekuritas tertentu/pilihan; menyediakan informasi bursa efek online dari database komputer
atau Internet; menyediakan informasi dalam bidang perbankan online, peminjaman, investasi, penganggaran, manajemen
keuangan, dan jasa keuangan; menyediakan informasi daring perihal jasa keuangan, perbankan, asuransi dan invetasi.;
menyediakan informasi keuangan dan asuransi secara online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global;
menyediakan informasi keuangan online dari basis data komputer atau Internet; menyediakan informasi mengenai investasi;
menyediakan informasi mengenai transaksi valuta asing; menyediakan informasi on-line yang berkaitan dengan layanan
keuangan, perbankan, asuransi dan investasi; menyediakan informasi online tentang asuransi dari basis data komputer atau
Internet; menyediakan informasi online tentang reasuransi dari database komputer atau Internet; menyediakan informasi yang
berkaitan dengan urusan keuangan dan moneter; menyediakan jasa keuangan yaitu, jasa kartu
kredit, jasa penerbitan kartu kredit dan cek
pembayaran jaminan, jasa pemrosesan
pembayaran, jasa verifikasi pembayaran,
otorisasi transaksi kartu pembayaran, jasa
rekonsiliasi dan penyelesaian; menyediakan jasa/layanan pembayaran bergerak (mobile) elektronik untuk orang lain;
menyediakan layanan kartu biaya dan kartu prabayar nilai tersimpan, layanan (kartu) diskon dan kartu loyalitas; menyediakan
layanan kartu diskon dan layanan rabat/potongan harga lainnya sebagai bagian dari program loyalitas pelanggan;
menyediakan layanan pembayaran pinjaman; menyediakan layanan penggalangan dana untuk orang lain melalui jaringan
komputer global; menyediakan layanan pinjaman keuangan untuk pihak ketiga; menyediakan layanan transaksi elektronik
terkait dengan asuransi; menyediakan manajemen keuangan dari rekening pensiun melalui situs web; menyediakan modal
kerja; menyediakan modal ventura, modal pengembangan, ekuitas swasta dan pendanaan investasi; menyediakan
pembiayaan modal kerja untuk usaha kecil dan pemilik usaha kecil; menyediakan pemrosesan elektronik dan pelacakan
transfer dana elektronik; menyediakan pemrosesan elektronik transaksi kartu kredit dan debit dan pembayaran elektronik
melalui jaringan komputer global; menyediakan pemrosesan pembayaran seluler
nirsentuh melalui pedagang di lokasi ritel,
online, dan grosir; menyediakan rabat di perusahaan yang berpartisipasi dari orang lain melalui penggunaan kartu
keanggotaan; menyediakan skema biaya pemakaman prabayar; menyediakan uang tunai dan potongan harga lainnya untuk
penggunaan kartu kredit sebagai bagian dari program loyalitas pelanggan; menyewakan kantor, toko, properti untuk restoran,
flat (flats) dan apartemen; menyewakan ruang kerja bersama dengan fasilitas kantor seperti ruang rapat, ruang untuk
customer service; menyiapkan dan mengatur dokumen penutupan pinjaman; menyusun keuangan, sekuritas, pertukaran
saham, perdagangan dan penawaran (quote), nilai indeks dan informasi pasar keuangan lainnya untuk tujuan bisnis; modal
ventura dan investasi utang; nasihat keuangan di bidang waralaba; obligasi jaminan, penjualan komersial, dan pertukaran
serta dana investasi (investment trusts); organisasi koleksi amal; organisasi pengumpulan moneter; otentikasi transaksi
pembayaran, yaitu
menyediakan transaksi komersial yang aman
dan opsi pembayaran serta layanan
penyelesaian hutang; pembagian ekuitas real estat; pembagian ekuitas real estat, yaitu, mengelola dan mengatur untuk
kepemilikan dan kepemilikan bersama atas real estat; pembaruan sewa real estat; pembayaran dan layanan kredit;
pembebasan lahan untuk orang lain; pembelian dan penjualan bangunan; pembelian dan penjualan tanah; pembelian,
penjualan dan penukaran mata uang virtual atau manajemen mata uang virtual elektronik; pembelian, penjualan dan
penukaran mata uang virtual atau perantara pembelian, penjualan dan penukaran mata uang virtual; pembentukan
kepercayaan; pemberian dan penjaminan garansi serta perpanjangan kontrak garansi; pemberian informasi di bidang real
estat dengan cara menghubungkan suatu website ke website lain yang menampilkan informasi real estat; pemberian informasi
keuangan tentang saham; pemberian informasi mengenai jasa pemerosesan pembayaran pajak; pemberian informasi
mengenai jumlah penggunaan kartu kredit; pemberian informasi mengenai penerbitan dan pembelian cek perjalanan;
pemberian informasi mengenai peringkat kredit korporasi; pembiayaan akuisisi; pembiayaan dan pendanaan fasilitas
pembangkit energi; pembiayaan dan pengadaan pembiayaan; pembiayaan ekuitas; pembiayaan ekuitas publik; pembiayaan
ekuitas publik dan swasta; pembiayaan ekuitas swasta; pembiayaan jaminan; pembiayaan mobil; pembiayaan multiguna;
pembiayaan pembebasan lahan; pembiayaan pembelian; pembiayaan pembelian dan pinjaman kendaraan bermotor;
pembiayaan pembelian konsumen; pembiayaan pembelian sewa; pembiayaan penelitian medis; pembiayaan pengembangan
produk; pembiayaan pengembangan properti; pembiayaan pengembangan real estat; pembiayaan perusahaan; pembiayaan
pinjaman; pembiayaan pinjaman dengan jaminan; pembiayaan pinjaman rumah; pembiayaan pinjaman, pembiayaan real
estat, investasi real estat; pembiayaan piutang usaha; pembiayaan premi asuransi; pembiayaan proyek; pembiayaan proyek
industri; pembiayaan proyek pembangunan; pembiayaan proyek pengembangan real estat; pembiayaan real estat;
pembiayaan sewa; pembiayaan sewa beli; pembiayaan sewa mobil; pembiayaan sewa-beli; pembiayaan untuk militer;
pembiayaan yang dijamin secara finansial; pemerosesan pembayaran via situs web internet; pemrosesan dan transmisi
elektronik dari data pembayaran tagihan untuk pengguna jaringan internet dan komunikasi; pemrosesan elektronik dari kartu
kredit, kartu debit, transfer dana elektronik, layanan kliring, cek elektronik, dan pembayaran elektronik; pemrosesan elektronik
dari klaim asuransi dan data pembayaran; pemrosesan elektronik data pembayaran
tagihan untuk pengguna internet dan jaringan
komunikasi; pemrosesan elektronik pembayaran elektronik melalui jaringan komputer global; pemrosesan elektronik
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pembayaran tagihan untuk pengguna jaringan komputer dan komunikasi; pemrosesan elektronik transaksi kartu kredit melalui
jaringan komputer global; pemrosesan klaim asuransi; pemrosesan klaim reasuransi; pemrosesan pembayaran cek elektronik;
pemrosesan pembayaran elektronik; pemrosesan pembayaran elektronik melalui jasa dompet elektronik; pemrosesan
pembayaran kartu debit; pemrosesan pembayaran kartu kredit; pemrosesan pembayaran mata uang kripto; pemrosesan
pembayaran pajak; pemrosesan pembayaran pajak fidusia; pemrosesan pembayaran tagihan elektronik; pemrosesan
pembayaran valuta asing elektronik; pemrosesan transaksi asuransi; pemrosesan transaksi debit elektronik; pemrosesan
transaksi kartu debit; pemrosesan transaksi kartu kredit; pemrosesan transaksi kartu kredit elektronik; pemrosesan transaksi
kartu toko; pemrosesan transaksi keuangan; pemrosesan transaksi keuangan secara daring melalui database komputer atau
melalui jaringan informasi global atau melalui telekomunikasi atau perangkat seluler atau pada titik penjualan; pemrosesan
transaksi pembayaran; pemrosesan transaksi pembayaran melalui Internet; pemrosesan transaksi rekening tabungan;
pemrosesan transaksi transfer bank; pemrosesan transaksi tunai; pemrosesan transaksi tunai elektronik; pemulihan dan
penagihan kredit; pemulihan hutang dan layanan agen penagihan; penagihan hutang dan layanan pemulihan; penagihan
pembayaran untuk barang dan jasa; penagihan utang elektronik; penanaman Modal; penanaman modal; penanaman modal
dalam sekuritas dengan dana bersama para pemegang saham; penanggung-jawaban keuangan untuk hiburan dan acara
serta kegiatan perusahaan dan budaya; penasehat real estat; penawaran dan pengelolaan anggota kartu kredit; penawaran
efek; pencairan cek perjalanan; pendanaan penelitian di bidang produksi energi, pembangkitan, penggunaan, konsumsi, dan
efisiensi; penebusan/penukaran voucher belanja dan sertifikat hadiah; penelitian ekuitas; penelitian ekuitas bisnis; penelitian
keuangan; penelitian keuangan dan layanan informasi; penelitian keuangan di bidang manajemen risiko; penelitian
sejarah/riwayat properti riil; penerbitan nilai tersimpan dalam kartu; penerbitan cek; penerbitan cek bank; penerbitan cek
perjalanan; penerbitan cek perjalanan dan surat kredit; penerbitan dan pembelian cek perjalanan; penerbitan dan pemberian
informasi mengenai kartu prabayar; penerbitan dan penebusan token nilai; penerbitan dan pengelolaan mata uang virtual
elektronik; penerbitan kartu bank; penerbitan kartu biaya; penerbitan kartu debit; penerbitan kartu diskon loyalitas pelanggan;
penerbitan kartu hadiah prabayar; penerbitan kartu kredit; penerbitan kartu kredit prabayar; penerbitan kartu nilai tersimpan;
penerbitan kartu nilai tersimpan prabayar; penerbitan kartu nilai tersimpan untuk digunakan sebagai tiket perjalanan elektronik;
penerbitan kartu panggilan telekomunikasi prabayar; penerbitan kartu panggilan telekomunikasi prabayar, yaitu, kartu
prabayar SIM; penerbitan kartu pembayaran; penerbitan kartu pembayaran elektronik sehubungan dengan skema bonus dan
hadiah; penerbitan kartu pembayaran elektronik sehubungan dengan skema loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus
dan skema hadiah; penerbitan kartu pembayaran prabayar; penerbitan kartu prabayar dan token nilai; penerbitan kartu
prabayar elektronik; penerbitan kode diskon loyalitas pelanggan; penerbitan kupon loyalitas pelanggan; penerbitan letter of
credit; penerbitan mata uang virtual elektronik; penerbitan mata uang virtual elektronik prabayar; penerbitan mata uang virtual
elektronik untuk permainan online; penerbitan nilai benda berharga; penerbitan nilai benda berharga sebagai bagian dari
skema keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan
kartu diskon; penerbitan obligasi; penerbitan pembayaran atas nilai benda; penerbitan poin loyalitas pelanggan; penerbitan
sekuritas yang didukung hipotek; penerbitan sertifikat hadiah yang kemudian dapat ditebus dengan barang atau jasa;
penerbitan surat berharga yang dapat diperdagangkan; penerbitan token bernilai dalam bentuk voucher hadiah; penerbitan
token nilai; penerbitan token nilai dalam sifat perangko perdagangan; penerbitan token nilai dalam sifat voucher restoran;
penerbitan token nilai sebagai bagian dari skema keanggotaan pelanggan; penerbitan token nilai sebagai hadiah untuk
loyalitas pelanggan; penerbitan voucher; penerbitan voucher belanja dan sertifikat hadiah; penerimaan pembayaran tagihan;
penerimaan sumbangan amal moneter; penerimaan sumbangan amal moneter untuk mendanai penelitian medis; penerimaan
uang kertas; penerimaan, pemprosesan, otentikasi, pengelolaan dan rekonsiliasi pembayaran elektronik dan transaksi
pembayaran elektronik; pengadaan hipotek untuk orang lain; pengadaan pinjaman; pengadaan sewa real estat; pengaturan
dan penyediaan keuangan bisnis; pengaturan dana (jasa keuangan); pengaturan penilaian klaim asuransi; pengaturan sewa
untuk penyewaan harta kekayaan; pengelolaan dan pengaturan kepemilikan bersama atas real estat; pengelolaan dana;
pengelolaan dana ekuitas swasta; pengelolaan dana investasi; pengelolaan dana investasi modal; pengelolaan dana luar
negeri; pengelolaan dana pensiun; pengelolaan dana untuk klien pribadi; pengelolaan efek yang terdaftar; pengelolaan
fasilitas untuk real estat dan properti; pengelolaan gedung; pengelolaan investasi keuangan untuk anak perusahaan dan
perusahaan afiliasi sebagai pekerjaan rutin dari induk perusahaan; pengelolaan keuangan dana pensiun; pengelolaan
keuangan modal investasi; pengelolaan keuangan modal pengembangan; pengelolaan keuangan pembayaran penggantian
untuk orang lain; pengelolaan keuangan program beasiswa; pengelolaan keuangan program dan layanan penggantian
farmasi; pengelolaan keuangan program dan layanan penggantian pengobatan; pengelolaan keuangan program pensiun
karyawan; pengelolaan keuangan rekening pensiun; pengelolaan keuangan rekening tabungan; pengelolaan keuangan
rencana perawatan kesehatan pra-bayar; pengelolaan keuangan skema investasi kolektif; pengelolaan portofolio efek yang
dapat ditransfer; pengelolaan reksa dana; pengelolaan tanah dan bangunan pemukiman; pengelolaan tanah dan rumah
apartemen; pengelolaan uang pengguna atau mata uang virtual berkenaan dengan intermediasi atau keagenan jual beli mata
uang virtual; pengelolaan uang pengguna atau mata uang virtual berkenaan dengan intermediasi atau keagenan pertukaran
satu mata uang virtual dengan mata uang virtual lainnya; pengelolaan uang pengguna atau mata uang virtual berkenaan
dengan jual beli mata uang virtual; pengelolaan uang pengguna atau mata uang virtual berkenaan dengan pertukaran satu
mata uang virtual dengan mata uang virtual lainnya; pengembangan dan pengelolaan portofolio investasi; pengembangan
properti dan real estat; penggalangan dana; penggalangan dana peringatan; penggunaan bersama real estat yang disewakan
untuk berlibur untuk jangka waktu tertentu; penggunaan bersama real estat yang disewakan untuk jangka waktu tertentu;
penghitungan koin otomatis, penyortiran, dan layanan konversi; penghitungan, penyediaan dan pembaruan indeks dan subindeks sekuritas keuangan untuk kepentingan pihak lain; pengiriman dana dengan menggunakan sarana elektronik;
pengoperasian real estate, yaitu pendirian bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; pengumpulan biaya lisensi atas
nama penulis dan penerbit dan membuat pembayaran ke pemilik hak cipta musik; pengumpulan dana amal; pengumpulan
dana amal melalui acara bowling; pengumpulan dana amal melalui acara golf; pengumpulan dana amal melalui acara hiburan;
pengumpulan dana amal melalui acara lari dan berjalan; pengumpulan dana amal melalui balapan sepeda statis;
pengumpulan dana amal melalui konser musik; pengumpulan dana amal melalui penjualan perangko amal; pengumpulan
dana amal untuk pencegahan dan pencegahan bencana; pengumpulan premi asuransi; pengumpulan sumbangan amal dan
penggalangan dana amal, untuk orang lain; pengumpulan sumbangan moneter untuk tujuan amal; pengutipan harga bursa
efek; penilaian ad valorem real estat; penilaian antik dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penilaian asuransi;
penilaian barang antik; penilaian batu mulia; penilaian batu mulia dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
penilaian batu permata; penilaian berlian; penilaian berlian, batu mulia dan logam mulia; penilaian cap; penilaian dan evaluasi
real estat; penilaian dan pengelolaan real estat; penilaian dan penilaian fiskal; penilaian fiskal; penilaian kekayaan intelektual;
penilaian kerugian asuransi; penilaian keuangan; penilaian keuangan aset kekayaan intelektual; penilaian keuangan atas
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kredit perusahaan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penilaian keuangan dalam menanggapi panggilan
untuk tender; penilaian keuangan kredit perusahaan; penilaian keuangan properti pribadi dan real estat; penilaian keuangan,
layanan penyesuaian dan penyelesaian yang berkaitan dengan klaim asuransi; penilaian klaim asuransi; penilaian koleksi
mata uang; penilaian kuda; penilaian logam mulia; penilaian mobil; penilaian mobil bekas; penilaian numismatik; penilaian
perhiasan; penilaian real estat; penilaian real estat dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penilaian real estat
untuk keperluan pajak; penilaian risiko keuangan; penilaian seni; penilaian seni dan evaluasi barang antik; penilaian seni dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penilaian tanah; penilaian tanah dan bangunan pemukiman; penilaian untuk
klaim asuransi properti pribadi; penilaian untuk klaim asuransi real estat; penilaian untuk klaim asuransi yang berkaitan dengan
properti pribadi; penilaian untuk klaim asuransi yang berkaitan dengan real estat; penilaian, permintaan/pemeriksaan dan
penelitian keuangan; penilaian, seleksi, akuisisi, penaksiran, pialang, penyewaan, rental, tender, manajemen dan valuasi real
estat; peningkatan keuangan; peningkatan modal; peningkatan modal untuk akuisisi dan merger bisnis; peningkatan modal
untuk usaha patungan; penjaminan anuitas; penjaminan asuransi; penjaminan asuransi bangunan; penjaminan asuransi di
bidang asuransi kewajiban profesional; penjaminan asuransi gigi; penjaminan asuransi jiwa; penjaminan asuransi jiwa,
kesehatan, properti, dan kerugian; penjaminan asuransi kebakaran; penjaminan asuransi kebakaran laut; penjaminan asuransi
kecelakaan; penjaminan asuransi kecelakaan industri; penjaminan asuransi kelautan; penjaminan asuransi kendaraan
bermotor; penjaminan asuransi kesehatan; penjaminan asuransi kewajiban umum; penjaminan asuransi mobil; penjaminan
asuransi non-jiwa; penjaminan asuransi pertanian; penjaminan asuransi properti; penjaminan asuransi real estat; penjaminan
asuransi rumah; penjaminan asuransi transportasi laut; penjaminan dan administrasi asuransi perawatan kesehatan yang
disediakan melalui jaringan komputer global; penjaminan kredit pembeli; penjualan kredit; penjualan real estat; penukaran
uang; penyedia bantuan riset mengenai jasa bimbingan keuangan; penyedia basis data komputer elektronik online dengan
fitur informasi sekuritas melalui jaringan komputer global; penyedia informasi berupa berita dan ulasan, analisa dan laporan
mengenai kinerja pasar dan harga obligasi daerah dan berita serta analisa mengenai uang kas perusahaan dan kepatuhan
perusahaan, berita serta analisa merger dan akuisisi, informasi kepemilikan korporasi, informasi mengenai eksekutif korporasi
dan keuangan, operasi pascadagang seperti proses dagang dan pembayaran (settlement), alokasi, dan rekonsiliasi akun pada
pasar sekuritas global; penyedia informasi keuangan mengenai obligasi; penyedia informasi perdagangan sekuritas, yaitu
klasifikasi sekuritas, broker, dealer, dan emiten; penyedia jasa urusan tanah dan bangunan pemukiman; penyedia laporan
statistik sesuai keinginan mengenai data keuangan; penyedia ruang rapat; penyediaan bantuan keuangan untuk program dan
pelayanan untuk pihak lain untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dukungan sipil dan komunitas, kesenian,
ilmu pengetahuan, lingkungan, keberlanjutan, keragaman, kebudayaan, kewirausahaan sosial, dan dukungan atas filantropi;
penyediaan daftar atau informasi nilai tukar; penyediaan daftar real estat yang memfasilitasi transaksi kondominium dan
transaksi real estat lainnya; penyediaan dana investasi modal ventura; penyediaan database informasi mengenai daftar real
estat perumahan di berbagai lingkungan dan komunitas; penyediaan garansi untuk barang-barang yang diproduksi oleh pihak
lain, yaitu komputer, tablet, televisi, pemutar media, konsol video game, kamera digital, peralatan rumah tangga dan
konsumen, sistem HVAC, pipa rumah tangga, vakuum pusat, pemanas air panas, pelembab udara, penurun air, pelunak air,
peralatan olahraga dan rekreasi, barang olahraga, halaman rumput dan peralatan taman, peralatan listrik luar ruangan,
perabot rumah tangga, cakram padat, perangkat lunak komputer, mainan dan perhiasan; penyediaan garansi untuk barangbarang yang diproduksi oleh pihak lain, yaitu perangkat keamanan rumah, sistem keamanan rumah, sistem otomasi rumah
dan suku cadang untuk yang disebutkan di atas.; penyediaan informasi atas perwalian kontrak berjangka panjang; penyediaan
informasi mengenai agen untuk berlangganan obligasi; penyediaan informasi mengenai agen untuk perantara agen yang
mempercayakan dengan perdagangan dengan komisi dalam pasar domestik sekuritas, indeks berjangka sekuritas dan opsi
sekuritas; penyediaan informasi mengenai agen untuk perdagangan berjangka komoditas; penyediaan informasi mengenai
jasa perantara yang berkaitan dengan langganan atau penawaran sekuritas; penyediaan informasi mengenai jasa yang
berkaitan dengan surat kredit; penyediaan informasi mengenai penawaran sekuritas; penyediaan informasi mengenai
penerimaan deposit dan penerimaan deposit cicilan interval tetap; penyediaan informasi mengenai penukaran uang;
penyediaan informasi mengenai penyediaan informasi pasar saham; penyediaan informasi mengenai penyimpanan barang
berharga termasuk sekuritas dan logam mulia; penyediaan informasi mengenai perantara sekuritas, indeks berjangka
sekuritas, opsi sekuritas, dan kontrak berjangka sekuritas pasar asing; penyediaan informasi mengenai perantara untuk
likuidasi sekuritas; penyediaan informasi mengenai pertukaran pembayaran dalam negeri; penyediaan informasi mengenai
pinjaman dan diskon tagihan; penyediaan informasi yang berkaitan dengan penerbitan token nilai; penyediaan informasi yang
menawarkan di bidang real estat mengenai penyewaan, pembelian dan penjualan apartemen, kondominium, villa, dan kabin
melalui portal website internet; penyediaan informasi, konsultasi dan saran yang berkaitan dengan layanan akuisisi dan
manajemen tanah dan bangunan pemukiman terkait dengan pusat data, penyewaan ruang untuk pusat data, dan manajemen
bangunan; penyediaan jasa-jasa untuk melakukan pembayaran menggunakan kartu pra bayar melalui jaringan komunikasi
global; penyediaan kredit modal kerja dan pinjaman dalam segala jenis; penyediaan layanan pembayaran tanpa kontak
elektronik; penyediaan layanan pembiayaan dan modal ventura untuk perusahaan yang baru didirikan dan yang baru dirintis
untuk perusahaan yang bergerak bidang teknologi dan informasi; penyediaan layanan penggalangan dana amal dalam
kaitannya dengan offsite karbon; penyediaan pinjaman oleh serikat kredit; penyediaan semua layanan yang disebutkan di atas
melalui sarana elektronik dan via Internet; penyediaan situs web yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan,
keuangan, peminjaman dan pembayaran; penyelenggaraan penagihan utang; penyelesaian pertukaran pembayaran domestic;
penyelesaian transaksi keuangan untuk saham, obligasi, sekuritas dan ekuitas untuk orang lain; penyesuaian klaim asuransi;
penyesuaian klaim asuransi dan layanan penyelesaian; penyesuaian klaim di bidang asuransi; penyesuaian klaim untuk
asuransi non-jiwa; penyewaan [leasing] kendaraan bermotor; penyewaan apartemen; penyewaan apartemen, kondominium,
villa, dan kabin beserta perabot dalam jangka pendek; penyewaan apartemen, kondominium, villa, dan kabin yang
menggunakan iklan berbayar per klik pada jaringan komputer global; penyewaan atau rental bangunan; penyewaan dan
pengelolaan residensial kondominium bagi pihak lain yang berlokasi di dalam pengembangan hotel; penyewaan dispenser
uang tunai; penyewaan flat; penyewaan gedung; penyewaan kantor; penyewaan kantor, real estate dan apartemen;
penyewaan kondominium perumahan yang terletak di dalam pengembangan hotel; penyewaan mesin pemrosesan atau
penghitungan uang kertas dan uang logam; penyewaan pabrik; penyewaan properti komersial; penyewaan properti komersial,
industri, ritel dan perumahan; penyewaan real properti; penyewaan ruang kantor; penyewaan ruang pusat perbelanjaan;
penyewaan ruang toko serba ada; penyewaan ruang untuk berdagang; penyewaan tanah; penyewaan tempat untuk
berdagang makanan dan minuman; penyewaan tempat usaha; penyewaan toko yang bebas bea [real estate]; penyewaan unit
komersial di atas kapal pesiar; penyewaan unit perumahan di atas kapal pesiar; penyiapan laporan keuangan; penyimpanan
barang berharga termasuk surat berharga dan logam mulia [layanan brangkas]; peramalan keuangan; perantara asuransi
kendaraan bermotor; perantara hak emisi; perantara kredit karbon; perantara pembelian kredit; perantara penerbitan kartu
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kredit; perantara perdagangan berjangka sekuritas pasar luar negeri; perantara untuk asuransi dan kredit; perantara untuk
sewa beli; perbankan; perbankan elektronik dan layanan keuangan terkomputerisasi atau otomatis; perbankan elektronik
melalui jaringan komputer global [Internet banking]; perbankan hipotek; perbankan hipotek, layanan pinjaman dan broker;
perbankan investasi; perbankan komersial; perbankan komersial on-line; perbankan melalui jaringan komunikasi global;
perbankan online dan jasa keuangan melalui jaringan komputer global; perbankan online dan jasa keuangan yang dapat
diakses melalui situs web atau aplikasi bergerak yang dapat diunduh; perbankan pedagang; perbankan rumah; perbankan
swasta; perdagangan berjangka; perdagangan efek berjangka pasar luar negeri; perdagangan ekuitas; perdagangan
elektronik instrumen keuangan; perdagangan emas; perdagangan instrumen keuangan, saham, opsi dan produk turunan
lainnya secara online; perdagangan karbon dioksida dan kredit emisi gas rumah kaca lainnya, tunjangan atau kompensasi;
perdagangan keuangan; perdagangan keuangan elektronik, yaitu, perdagangan bidang aset digital (digitized assets);
perdagangan kliring untuk komoditas, futures dan valuta asing; perdagangan komoditas; perdagangan mata uang;
perdagangan mata uang real-time online; perdagangan obligasi; perdagangan opsi; perdagangan opsi online di pasar
pertukaran opsi; perdagangan valuta asing; perencanaan dan manajemen keuangan; perencanaan hipotek; perencanaan
kepercayaan keuangan; perencanaan kepercayaan perkebunan; perencanaan keuangan; perencanaan keuangan untuk masa
pensiun; perencanaan perkebunan; periksa layanan jaminan pembayaran; periksa layanan pemulihan; periksa layanan
pencairan; periksa layanan verifikasi dan pencelupan; periksa pemrosesan; periksa verifikasi; perkiraan biaya; perpanjangan
kredit ritel; persiapan dan analisis laporan keuangan; persiapan laporan asuransi; persiapan laporan keuangan dan asuransi;
persiapan laporan keuangan yang berkaitan dengan pembiayaan proyek pembangunan; persiapan laporan keuangan yang
berkaitan dengan proyek pembangunan; persiapan laporan kredit; persiapan laporan peringkat kredit; persiapan laporan yang
berkaitan dengan keuangan dan investasi; persiapan manajemen properti riil (real property) dari laporan keuangan yang
berkaitan dengan real estat; pertanyaan dan konsultasi kredit; pertanyaan mengenai kredit; pertukaran keuangan; pertukaran
mata uang asing; pertukaran mata uang dan saran; pertukaran mata uang virtual dan mata uang sah berkenaan dengan bisnis
pertukaran mata uang virtual dan pemberian informasi mengenai hal itu; pertukaran mata uang virtual elektronik; pertukaran
moneter; pertukaran satu mata uang virtual dengan mata uang virtual lainnya; perwalian uang, sekuritas, klaim moneter,
properti pribadi, tanah, hak atas tanah, hak atas permukaan bumi atau sewa atas tanah; pialang asuransi kerugian dan
pencurian; pialang asuransi mobil; pialang investasi; pialang investasi modal; pialang komoditas; pialang kredit; pialang mata
uang; pialang opsi sekuritas; pialang pabean; pialang real estat; pialang saham; pialang saham, komoditas, dan futures;
pialang sekuritas dan mata uang; pialang tanah dan bangunan pemukiman; pinjaman [pembiayaan] dan diskon tagihan;
pinjaman angsuran; pinjaman dengan bayaran angsuran; pinjaman dengan jaminan; pinjaman ekuitas rumah; pinjaman
hipotek; pinjaman komersial; pinjaman online; pinjaman sementara; pinjaman sewa-beli; pinjaman tanpa jaminan dan dengan
jaminan; pinjaman terhadap sekuritas; proses pembayaran elektronik yang dilakukan dengan kartu prabayar; refinancing
hipotek; reksa dana; restrukturisasi hutang; restrukturisasi sewa real estat; riset dan analisis investasi keuangan; saran
investasi; saran investasi komoditas; saran investasi, konsultasi, manajemen, administrasi, penelitian, perencanaan, dan
informasi yang berkaitan dengan keuangan; saran keuangan; saran keuangan di bidang waralaba; saran keuangan yang
berkaitan dengan pajak penghasilan; saran keuangan yang berkaitan dengan perencanaan pajak; saran keuangan yang
berkaitan dengan perencanaan pensiun; saran pinjaman; saran tentang penilaian fiskal; saran yang berkaitan dengan
investasi; sekuritisasi hipotek; setoran barang berharga; sewa guna tanah dan pemukiman; sewa jasa pembiayaan; sewa
pembiayaan; sewa real estat; sewa sekuritisasi; sewa tempat komersial; sewa, pialang, penyewaan dan pengelolaan
apartemen, kondominium, vila, dan kabin; sewa-beli bangunan; sewa-beli fasilitas komputer; sewa-beli kendaraan darat;
sewa-beli komputer; sewa-beli peralatan kantor; sewa-beli peralatan medis; sewa-beli peralatan perawatan kulit; sewa-beli
peralatan pertanian; sewa-beli peralatan telekomunikasi; sewa-beli robot yang dapat diprogram pengguna; sewa-beli tanah;
sewa-beli ternak; sewa-guna real estat; sponsor keuangan; sponsor keuangan acara budaya; sponsor keuangan acara seni
visual; sponsor keuangan acara teater; sponsor keuangan dan pendanaan film; sponsor keuangan dan pendanaan program
radio; sponsor keuangan dan pendanaan program televisi; sponsor keuangan kompetisi berkuda; sponsor keuangan
organisasi sosial, amal dan keagamaan; sponsor keuangan untuk acara dansa; sponsor keuangan untuk kegiatan hiburan;
sponsor keuangan untuk kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; sponsor keuangan untuk kegiatan olahraga; studi kelayakan
finansial; subrogasi asuransi; survei kuantitas; token dan mata uang virtual untuk digunakan dalam permainan video (sebagai
alat pembayaran); transaksi kartu kredit elektronik; transaksi keuangan; transaksi keuangan dan moneter; transaksi keuangan
online; transaksi keuangan yang terkait dengan kepemilikan real estat milik orang lain; transaksi mata uang; transaksi
menggunakan kartu kredit dan debit dan cek secara elektronik semua melalui jaringan komunikasi global; transaksi moneter;
transaksi valuta asing; transfer dana elektronik; transfer dana elektronik dan layanan pembayaran; transfer dana elektronik
melalui jaringan telekomunikasi; transfer dana investasi dan layanan transaksi; transfer elektronik mata uang virtual; transfer
elektronik mata uang virtual untuk digunakan oleh anggota komunitas online melalui jaringan komputer global; transfer
pembayaran untuk pihak lain melalui internet; transfer uang secara elektronik; transmisi dana secara elektronik untuk pihak
lain; underwriting asuransi kecelakaan laut; underwriting asuransi kompensasi untuk produk yang dibeli; urusan keuangan;
urusan keuangan dan moneter; urusan keuangan dan moneter, yaitu, jasa informasi, manajemen dan analisa keuangan;
urusan keuangan, urusan moneter dan urusan real estat; urusan keuangan, yaitu, manajemen keuangan, perencanaan
keuangan, peramalan keuangan, manajemen portofolio keuangan dan analisis dan konsultasi keuangan; urusan moneter;
urusan moneter yang berkaitan dengan hubungan berlangganan pihak ketiga (third party’s subscription) di dalam suatu
platform aplikasi; urusan moneter, jasa agen pialang saham, jasa pertukaran dan perdagangan mata uang; urusan perbankan,
operasi bank dan kredit; urusan real estat; verifikasi cek; verifikasi kredit melalui jaringan informasi komputer global===
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540 Etiket

: Jl. Tanah Mas G - 49, RT.004/ RW.001,
Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung,
Jakarta Timur
, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13210
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: R. Muhammad Firdaus S.H.,M.H
: Jl. Janur Blok A.8, No. 20-21, RT.002 RW.004, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren
Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: wCBw + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Cream, Kuning dan Hitam
: 41
: ===Distribusi film animasi; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Layanan hiburan dalam bentuk menyediakan program dan konten
hiburan, yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan dengan film dan program televise di bidang
komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini dan berita-berita hiburan, dokumenter dan
animasi, melalui jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Mencari
musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan);
Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi, drama, video, klip video musik, cuplikan film, pratinjau film,
data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Menyediakan musik,
film, gambar, animasi dan informasi hiburan; Penyediaan gambar dan film karakter animasi berbentuk serial televisi dan film
melalui Internet, jaringan komputer global, siaran televisi; Penyediaan informasi hiburan tentang artis musik, penampilannya,
diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video semua melalui situs web dan halaman profil online; Produksi dan distribusi
serial TV animasi; Produksi dan presentasi dan distribusi film animasi; Produksi program televisi animasi; Produksi, presentasi,
pertunjukan, distribusi, ekshibisi, sindikasi, penyediaan jaringan dan penyewaan program, acara dan film televisi, film animasi
dan rekaman suara dan video; distribusi konten digital asli yang menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas,
dan pemrograman bentuk pendek animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan
beberapa episode serial televisi online, situs web hiburan, dan outlet video-on-demand; grup band musik; hiburan dalam
pertunjukan oleh penyanyi; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band musik; hiburan dalam sifat serial televisi
animasi dan aksi langsung; jasa Pendidikan pelatihan animasi; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan konten buatan
pengguna yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film,
gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan pemutaran musik dan video yang tidak dapat
diunduh melalui jaringan komunikasi global; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi; jasa hiburan, yaitu,
mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi dengan aspek taktis dari suatu permainan (gameplay)
interaktif antara partisipan dalam bidang permainan, permainan video dan olah raga elektronik; jasa-jasa studio kesenian ialah
jasa-jasa penyediaan tarian, akting, nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi; jasa-jasa manajemen artis; jurnal online, yaitu, blog
yang menampilkan informasi tentang artis musikal; layanan bimbingan akting, menyanyi, atau menari; layanan hiburan, yaitu,
membuat profil musisi, artis, dan band dengan menyediakan klip video pertunjukan musik, komedi, dan ucapan yang tidak
dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; memberikan ulasan musik, artis musik, dan
video musik secara online; menyediakan situs web berupa informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan musikal dan artis
musikal; organisasi dan mengatur acara musik dan acara budaya dan artistik lainnya; pengaturan festival yang menampilkan
pertunjukan musik dan artistik; penyediaan gambar dan film karakter avatar dan animasi melalui Internet atau jaringan
komputer global; pertunjukan penyanyi; presentasi pertunjukan langsung oleh band-band musik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071610
: 21/10/2021 19:13:14
:
: NICKO PERDANA WIRYA

540 Etiket

: Patra Raya No. 60 RT/RW. 002/002 Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta
Barat, Provinsi DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Patricia Ann Winarta B.A., S.H., M.H.,
: Winarta IP Practice Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia) Boulevard Bukit
Gading Raya Blok A 16-17 Kelapa Gading Permai

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CRUST
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 21
: ===Diffuser elektrik untuk pewangi udara; Gelas; Tumbler [gelas minum]; alat penyiram untuk menyiram bunga dan tanaman;
dispenser sabun; sapu; termos *===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: JID2021071611
: 21/10/2021 19:14:12
:

540 Etiket
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730

740

Nama Pemohon

: PT. GOLEKMEREK DOT COM

Alamat Pemohon

: Ngagel Jaya No. 40, RT. 2 RW. 3, Kel. Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Kota Surabaya,
Jawa Timur
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: golekmerek.com
: golekmerek.com merupakan nama badan hukum pemohon berbentuk PT (Perseroan Terbatas)

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 45
:
===Audit kepatuhan regulasi; Evaluasi kelayakan kredit individu pribadi; Investigasi atau pengawasan pada profil latar
belakang; Jasa Lisensi Waralaba; Jasa Perlindungan Anak; Jasa agen kekayaan intelektual; Jasa astrologikal dan spiritual;
Jasa bantuan korban bencana alam; Jasa bantuan tuna wisma; Jasa belanja perorangan; Jasa drafting paten; Jasa gugatan
nama domain; Jasa identifikasi verifikasi, yaitu, menyediakan autentikasi identifikasi informasi pribadi; Jasa investigasi latar
belakang pribadi menggunakan penomoran alfa dan data biometrik; Jasa kapel pernikahan; Jasa keselamatan pribadi; Jasa
konsultasi ahli dibidang kejahatan siber; Jasa konsultasi ahli dibidang penilaian kerugian dibidang hukum; Jasa konsultasi ahli
dibidang perselisihan dan penipuan terhadap perawatan kesehatan; Jasa konsultasi ahli dibidang perselisihan konstruksi atau
rancang bangun; Jasa konsultasi ahli dibidang perselisihan perniagaan yang kompleks atau rumit; Jasa konsultasi hukum di
bidang bisnis; Jasa konsultasi hukum di bidang pertanahan; Jasa konsultasi kekayaan intelektual; Jasa konsultasi kontrak dan
hukum; Jasa konsultasi mengenai permasalahan peraturan-peraturan dibidang lingkungan hidup; Jasa konsultasi, pemberian
nasehat dan konseling di bidang fesyen pribadi; Jasa lisensi desain industri; Jasa lisensi domain; Jasa lisensi rahasia dagang;
Jasa lisensi yang berkaitan dengan publikasi music; Jasa manajemen Paten; Jasa manajemen desain industri; Jasa
menanggapi oposisi desain industri; Jasa menanggapi oposisi merek; Jasa menanggapi oposisi merek Internasional; Jasa
menanggapi oposisi paten; Jasa menanggapi penolakan cipta; Jasa menanggapi sanggahan desain; Jasa menanggapi
sanggahan merek; Jasa menanggapi sanggahan paten; Jasa mengadakan kebaktian; Jasa mengajukan banding merek ke
Komisi Banding Merek; Jasa mengajukan banding paten ke Komisi Banding Paten; Jasa mengajukan oposisi desain industri;
Jasa mengajukan oposisi merek; Jasa mengajukan oposisi paten; Jasa monitoring alarm untuk penyusup dan pencuri, jasa
monitoring alarm dan alat pendeteksi api dan banjir; Jasa monitoring elektronik untuk tujuan keamanan; Jasa pekerjaan sosial;
Jasa pelayan; Jasa pembuatan peringatan hak cipta di koran; Jasa pembuatan sanggahan merek; Jasa pembuatan
sanggahan paten; Jasa penanganan perkara bisnis (hukum); Jasa penanganan perkara hukum; Jasa penanganan perkara
sengketa tanah; Jasa penasehatan mengenai permasalahan peraturan-peraturan dibidang lingkungan hidup; Jasa
pendaftaran desain industri; Jasa pendaftaran hak cipta; Jasa pendaftaran paten; Jasa pendaftaran rahasia dagang; Jasa
penelusuran judul; Jasa penelusuran merek; Jasa penelusuran nama domain; Jasa penelusuran paten; Jasa pengambilan
sertifikat Hak Cipta; Jasa pengambilan sertifikat desain industri; Jasa pengambilan sertifikat merek; Jasa pengambilan
sertifikat paten; Jasa pengurusan surat-surat dan sengketa tanah; Jasa penyediaan pakaian dan sepatu untuk orang-orang
yang membutuhkan (Iayanan amal); Jasa penyelesaian perselisihan hubungan industrial; Jasa penyelesaian perselisihan
hubungan industrial dalam rangka kesejahteraan anggota dan keluarganya; Jasa perencanaan dan pengaturan upacara dan
resepsi pernikahan; Jasa permohonan penambahan negara merek Internasional; Jasa perpanjangan merek; Jasa
perpanjangan merek Internasional; Jasa perpanjangan nama domain; Jasa personalisasi untuk dokumen, yaitu, menyediakan
autentikasi informasi identifikasi pribadi; Jasa promosi kepentingan internasional, lahan yasan/realestat dan perusahaan
nirlaba di bidang politik, perundang-undangan, dan regulasi [jasa melobi]; Jasa sinode gereja; Jasa sinode wihara; Jasa
transformasi merek Internasional; Jasa verifikasi identifikasi, yaitu menyediakan autentikasi dari informasi identifikasi pribadi
melalui penyimpanan yang aman dan melalui internet; Jasa-jasa konsultasi dibidang Undang-undang kemanan dan pribadi,
peraturan-peraturannya dan persyaratan-persyaratannya; Jasa-jasa konsultasi dibidang daftar (listing) dan penelusuran
persyaratan-persyaratan peraturan-peraturan Pemerintah Dalam Negeri dan Luar Negeri, untuk memperoleh ijin-ijin dan
pemenuhan syarat peraturan-peraturan; Jasa-jasa pemenuhan syarat peraturan-peraturan, ialah: meninjau standar-standar
dan praktik-praktik untuk membantu para
klien untuk memenuhi syarat dengan peraturan-peraturan Pemerintah, peraturan-peraturan dan aturan-aturan dibidang
per-Bank-an dan pemasaran modal (capital market), asuransi, pengelolaan asset, pajak, akunting, audit, jasa-jasa keuangan,
jasa-jasa pengawasan ekspor dan bea cukai, keamanan makanan, perkakas-perkakas kedokteran, anti penyuapan dan
korupsi,
pharmasi dan ilmu pengetahuan hidup, manfaat para karyawan, perobahan iklim, berbagai keperluan (utility), energi,
perawatan
kesehatan, telekomunikasi data pribadi, otomotif, dan keramahtamahan dan bersantai; Jasa-jasa penyanggaan resolusi
perselisihan dan litigasi; Jasa-jasa sekuritas ialah: penyediaan penilaian keamanan (security) atas lokasi-lokasi secara fisik,
sistem-sistem informasi dan
lingkungan-lingkungan pekerjaan; Konsultan hukum; Konsultansi dibidang data yang dicuri dan identitas yang dicuri;
Konsultasi hukum dan hubungan industrial; Konsultasi hukum di bidang pasar modal; Konsultasi keamanan, termasuk dalam
hal keamanan pusat komersial dan kompleks perbelanjaan; Konsultasi kepatuhan regulasi dalam bidang investasi dan
keuangan; Konsultasi mengenai peraturan keselamatan di tempat kerja; Konsultasi pencegahan bencana; Konsultasi
perizinan usaha mikro dan kecil (IUMK); Konsultasi terkait merek Internasional; Konsultasi terkait perlindungan merek
Internasional; Konsultasi untuk mendapatkan sosialisasi dan sertifikasi halal; Layanan Hukum Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.; Layanan Kurator dalam Kepailitan (Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang).; Layanan Kurator dan Pengurus untuk Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.; Layanan Pengurus
dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).;
Layanan hukum terkait pendaftaran merek Internasional; Layanan hukum yang berkaitan dengan klaim asuransi sosial;
Layanan jejaring sosial online dalam bidang perawatan kecantikan dan pribadi; Layanan jejaring sosial secara daring; Layanan
keamanan acara publik; Layanan kekayaan intelektual yaitu percetakan sertifikat kekayaan intelektual termasuk:
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sertifikat paten, sertifikat merek, surat
pencatatan ciptaan, sertifikat desain industri,
pencatatan perpanjangan merek, pencatatan
pengalihan hak, pencatatan lisensi; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan sosial, pendampingan, layanan
agen pengenalan pribadi, menjaga rumah, menjaga anak, menjaga hewan peliharaan, agen detektif, perjanjian, casting
horoskop; Layanan konsultasi, informasi dan konsultasi terkait dengan verifikasi dan otentikasi identitas, otentikasi informasi
dan dokumen identifikasi pribadi, otentikasi pengguna dalam transaksi e-commerce, layanan keamanan dan investigasi,
penyewaan peralatan untuk tujuan keselamatan, penyelamatan, keamanan dan penegakan, dan layanan jejaring sosial online;
Layanan pencegahan dan deteksi penipuan; Lembaga sosial kemanusiaan yang fokus pada penanganan kasus-kasus
kemanusiaan yang melanda dunia baik bencana alam dan bencana non alam (yang berbasis kerelawanan); Lembaga
swadaya masyarakat yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan; Lisensi data digital, gambar diam, gambar bergerak,
audio dan teks; Lisensi merek Internasional; Manajemen merek dagang; Memberikan Solusi Hukum mengenai Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.; Memberikan informasi dalam bentuk database yang menampilkan informasi di
bidang jejaring sosial; Memberikan informasi dalam bentuk database yang menampilkan informasi di bidang jejaring sosial,
pengenalan sosial dan kencan; Memberikan informasi mengenai prosedur hukum yang berkaitan dengan hukum Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.; Memberikan informasi tentang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang.; Memberikan informasi tentang agensi untuk pendaftaran atau penyetoran peradilan; Memberikan
informasi yang berhubungan dengan layanan organisasi untuk penyuluhan umum kepada public dan usaha masyarakat
bawah untuk perlindungan lingkungan dan energy bersih; Menciptakan, mengumpulkan dan pemeliharaan pendaftaran nama
domain; Menyediakan autentikasi identifikasi informasi pribadi [jasa verifikasi identifikasi], termasuk menggunakan biometrik,
pengenal wajah, autentikasi sidik jari, pengenal suara dan tipe autentikasi lainnya berdasarkan pengukuran dan analisis dari
karakteristik fisik dan kebiasaan yang unik.; Menyediakan autentikasi identifikasi informasi pribadi, yaitu, konsultasi dalam hal
autentikasi dan pelacakan produk dan dokumen, serta pengawasan dan perlindungan merek, untuk melindungi atas
pemalsuan, pengubahan secara ilegal, dan pengalihan, dan untuk memastikan integritas dari produk dan dokumen asli;
Menyediakan jasa perawatan untuk tempat tinggal dan kantor, yaitu, menawarkan bantuan untuk manusia usia lanjut (manula)
atau orang yang membutuhkan perawatan khusus dan profesional medis di tempat; Menyediakan jasa perlindungan
(keamanan) melalui stasiun elektrik pusat untuk penyusup, pencuri dan sistem perlindungan kebakaran; Nasihat hukum dalam
menanggapi permintaan untuk tender; Ngajak Pulang (Selamatan Sebelum Panen Padi); Ngalap (Panen Padi); Ngederep;
Organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pelayanan kemasyarakatan; Organisasi sosial kemasyarakatan; Pancalang;
Pelayanan untuk masyarakat korban bencana alam; Pemantauan merek Internasional; Pemantauan sistem keamanan;
Pemberian lisensi atas hak milik intelektual; Pemberian lisensi atas merek dagang; Pendaftaran merek internasional;
Penelusuran merek Internasional; Pengantar sosial dan layanan jejaring sosial; Pengenalan dan jejaring sosial berbasis
jaringan komputer global; Pengolahan hak cipta dan desain industri; Pengumpulan, manajemen, penelitian, analisis dan
evaluasi informasi yang berkaitan dengan situasi dan hukum internasional; Penjaga siang dan malam; Penyedia layanan
informasi, penasihat, dan konsultasi terkait lisensi, lisensi database, lisensi penggunaan perangkat lunak komputer dan
program komputer, lisensi perangkat lunak dan teknologi, autentikasi akses internet, layanan autentikasi dan verifikasi
pengguna; Penyediaan layanan jejaring sosial online di bidang manajemen strategis; Penyediaan akses ke komputer
database dan database online yang dapat dicari dalam bidang jejaring social dan pengenalan sosial; Penyediaan informasi
konsumen, berita, serta komentar pada bidang vendor-vendor pesta pernikahan secara online; Penyediaan informasi untuk
berteman dan memperkenalkan teman melalui Internet; Penyediaan informasi untuk pencari teman dan layanan
memperkenalkan teman berbasis Internet untuk pengguna umum; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan individu;
Penyediaan informasi yang berkaitan dengan individu termasuk profil dan buku harian mengunakan papan buletin di Internet;
Penyediaan layanan jejaring sosial online di bidang manajemen bisnis; Penyediaan layanan jejaring sosial online di bidang
manajemen proyek; Penyediaan website yang menampilkan informasi konsumen terkait dengan vendor-vendor pernikahan;
Penyewaan dan sewa alat dan instrumen keamanan; Perkumpulan sosial keagamaan; Sosial kemasyarakatan; Tukang Kemat
(Dukun Santet); Tukang Mandiin (Jasa Memandikan Jenazah); Wanita Penghibur; deteksi dan pelacakan pencurian
kendaraan melalui sistem elektronik; eksploitasi hak kekayaan industri dan hak cipta dengan cara lisensi; jaringan investasi
sosial online dalam bentuk layanan jaringan sosial daring di bidang investasi; jasa administrasi hukum lisensi; jasa adopsi
hewan; jasa adopsi hewan yang terdiri dari pengaturan rumah untuk anjing dan kucing dari tempat penampungan hewan; jasa
advokasi hukum; jasa agen adopsi; jasa agen detektif; jasa agen lisensi hak cipta; jasa agen matrimonial; jasa agen merek
dagang; jasa agen paten; jasa agen perkenalan sosial; jasa agen perkencanan; jasa agen pernikahan; jasa analisa dan
konsultasi yang berkaitan dengan keselamatan di tempat kerja; jasa arbitrase; jasa arbitrase yang berkaitan dengan hubungan
industri; jasa arbitrasi, mediasi dan penyelesaian sengketa; jasa audit keselamatan untuk meningkatkan keselamatan pekerja
konstruksi di lokasi konstruksi rumah tinggal; jasa bantuan dalam mencari/menemukan hewan peliharaan yang hilang; jasa
bantuan hukum dalam pembuatan kontrak; jasa bantuan memakai kimono; jasa biro penangangan barang yang hilang dan
tertinggal; jasa dukungan hukum; jasa dukungan litigasi; jasa dukungan litigasi yang dibantu komputer; jasa eksploitasi hak
properti industri dan hak cipta dengan lisensi [layanan hukum]; jasa hukum; jasa hukum dalam hal pemantauan merek
dagang; jasa hukum di bidang hukum privasi dan keamanan yang berkaitan dengan perangkat lunak; jasa hukum untuk
prosedur yang berkaitan dengan hak properti industri; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak cipta film; jasa
hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak cipta untuk barang cetakan; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak
kekayaan intelektual; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak properti industri dan hak cipta; jasa hukum yang
berkaitan dengan eksploitasi hak siar; jasa hukum yang berkaitan dengan eksploitasi hak transmisi; jasa hukum yang
berkaitan dengan eksploitasi hak-hak tambahan di bidang pengelolaan barang dagangan; jasa hukum yang berkaitan dengan
eksploitasi hak-hak tambahan yang berkaitan dengan produksi film, televisi, video dan musik; jasa hukum yang berkaitan
dengan eksploitasi paten; jasa hukum yang berkaitan dengan lisensi hak cipta; jasa hukum yang berkaitan dengan
manajemen klaim untuk perusahaan asuransi, pialang asuransi dan perusahaan industri; jasa hukum yang berkaitan dengan
manajemen, kontrol dan pemberian hak lisensi; jasa hukum yang berkaitan dengan negosiasi dan penyusunan kontrak yang
berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa hukum yang berkaitan dengan negosiasi kontrak untuk orang lain; jasa
hukum yang berkaitan dengan pembentukan dan pendaftaran perusahaan; jasa hukum yang berkaitan dengan pendaftaran
merek dagang; jasa hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dan eksploitasi hak cipta dan hak cipta tambahan; jasa hukum
yang berkaitan dengan perlindungan dan eksploitasi hak cipta untuk produksi film, televisi, teater dan musik; jasa inspeksi
keamanan bagasi bandara; jasa inspeksi keamanan bagasi untuk maskapai penerbangan; jasa inspeksi keamanan untuk
pihak lain; jasa inspeksi pabrik untuk tujuan keselamatan; jasa investigasi dan pengawasan yang berkaitan dengan
keselamatan fisik orang dan keamanan properti berwujud; jasa investigasi detektif; jasa investigasi hukum; jasa investigasi
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kecelakaan; jasa investigasi kekejaman terhadap hewan; jasa investigasi latar belakang; jasa investigasi latar belakang
pribadi; jasa investigasi orang hilang; jasa investigasi pribadi; jasa investigasi terkait dengan klaim asuransi; jasa investigasi
yang berkaitan dengan keamanan properti berwujud; jasa investigasi yang berkaitan dengan keselamatan fisik orang; jasa
jejaring sosial berbasis internet; jasa jejaring sosial daring (online); jasa jejaring sosial daring (online) untuk investor yang
memungkinkan perdagangan finansial/keuangan dan pertukaran mata uang digital (financial trades and exchange of digital
currency), mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token
kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa jejaring sosial daring (online) yang dapat diakses melalui aplikasi seluler yang
dapat diunduh; jasa keamanan nasional; jasa keamanan untuk gedung; jasa keamanan untuk kebakaran, gas dan penjaga
dengan sistem pemantauan jarak jauh; jasa keamanan untuk perlindungan fisik individu dan properti yang berwujud; jasa
keamanan untuk perlindungan properti dan individu; jasa keamanan untuk perorangan dan pebisnis yang melakukan
perjalanan internasional dan domestik; jasa keamanan yang berkaitan dengan kendaraan; jasa keselamatan, pertolongan,
keamanan, dan pelaksanaan; jasa klub kencan daring (online); jasa konseling berkabung/kedukaan; jasa konseling
berkabung/kedukaan, selain bantuan psikologis; jasa konseling bimbingan pernikahan; jasa konseling dan pembinaan
pernikahan; jasa konseling di bidang perilaku Kristen dalam hubungan pribadi; jasa konseling non-terapi yang diberikan untuk
memenuhi kebutuhan individu; jasa konseling pastur; jasa konsultasi ahli yang berkaitan dengan isu/persoalan hukum; jasa
konsultasi astrologi; jasa konsultasi berkabung/kedukaan; jasa konsultasi dan layanan hukum di bidang peraturan, persyaratan
dan undang-undang privasi dan keamanan; jasa konsultasi di bidang keamanan nasional; jasa konsultasi di bidang keamanan
rumah; jasa konsultasi di bidang kebutuhan keselamatan perusahaan komersial dan industri; jasa konsultasi di bidang litigasi;
jasa konsultasi di bidang mode pribadi; jasa konsultasi di bidang pencurian data dan pencurian identitas; jasa konsultasi di
bidang undang-undang privasi dan keamanan yang berkaitan dengan perangkat lunak; jasa konsultasi hukum; jasa konsultasi
hukum di bidang perpajakan; jasa konsultasi hukum profesional yang berkaitan dengan waralaba; jasa konsultasi hukum yang
berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa konsultasi hukum yang berkaitan dengan iklan televisi, hiburan televisi dan
olahraga; jasa konsultasi hukum yang berkaitan dengan pemetaan paten; jasa konsultasi hukum yang berkaitan dengan
waralaba; jasa konsultasi keamanan fisik; jasa konsultasi kekayaan intelektual; jasa konsultasi kekayaan intelektual di bidang
paten dan permohonan paten; jasa konsultasi kekayaan intelektual untuk inventor/penemu; jasa konsultasi kekayaan
intelektual untuk organisasi nirlaba; jasa konsultasi kekayaan intelektual untuk universitas dan lembaga penelitian; jasa
konsultasi paten dan properti industri; jasa konsultasi penataan pakaian pribadi; jasa konsultasi pencegahan kebakaran; jasa
konsultasi pengembangan dan motivasi pribadi; jasa konsultasi spiritual; jasa konsultasi yang berkaitan dengan aspek hukum
waralaba; jasa konsultasi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa konsultasi yang berkaitan dengan hak properti
industri; jasa konsultasi yang berkaitan dengan keselamatan di tempat kerja; jasa konsultasi yang berkaitan dengan lisensi hak
cipta; jasa konsultasi yang berkaitan dengan lisensi kekayaan intelektual; jasa konsultasi yang berkaitan dengan lisensi merek
dagang; jasa konsultasi yang berkaitan dengan lisensi paten; jasa konsultasi yang berkaitan dengan lisensi perangkat lunak
komputer; jasa konsultasi yang berkaitan dengan manajemen hak cipta; jasa konsultasi yang berkaitan dengan manajemen
kekayaan intelektual; jasa konsultasi yang berkaitan dengan pendaftaran nama domain; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan pengelolaan kekayaan intelektual dan hak cipta; jasa konsultasi yang berkaitan dengan peraturan keselamatan di
tempat kerja; jasa konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pengaturan upacara pernikahan; jasa konsultasi yang
berkaitan dengan perlindungan desain industri; jasa konsultasi yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta; jasa konsultasi
yang berkaitan dengan perlindungan indikasi geografis; jasa konsultasi yang berkaitan dengan perlindungan merek dagang;
jasa konsultasi yang berkaitan dengan perlindungan paten; jasa konsultasi yang berkaitan dengan perlindungan varietas
tanaman baru; jasa konsultasi yang berkaitan dengan properti industri; jasa konsultasi yang berkaitan dengan urusan hukum
pribadi; jasa konsultasi yang berkaitan dengan urusan regulasi; jasa konsultasi zodiak; jasa kremasi hewan peliharaan; jasa
krematorium; jasa lisensi; jasa lisensi [layanan hukum] dalam kerangka penerbitan perangkat lunak; jasa lisensi barang
cetakan [layanan hukum]; jasa lisensi database [layanan hukum]; jasa lisensi desain terdaftar [layanan hukum]; jasa lisensi
film, televisi dan video [layanan hukum]; jasa lisensi film, televisi, video, musik dan gambar [layanan hukum]; jasa lisensi
gambar arsitektur untuk orang lain [layanan hukum]; jasa lisensi hak atas produksi film, televisi dan video [layanan hukum];
jasa lisensi hak cipta [layanan hukum]; jasa lisensi hak properti industri; jasa lisensi hak properti industri dan hak cipta [layanan
hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan film [layanan hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan penggunaan foto
[layanan hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan produksi audio [layanan hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan
dengan produksi televisi [layanan hukum]; jasa lisensi hak yang berkaitan dengan produksi video [layanan hukum]; jasa lisensi
hak yang berkaitan dengan produksi, format dan program televisi, video dan radio [layanan hukum]; jasa lisensi karakter
kartun [layanan hukum]; jasa lisensi karya musik [layanan hukum]; jasa lisensi kekayaan intelektual; jasa lisensi kekayaan
intelektual dan hak cipta; jasa lisensi kekayaan intelektual di bidang hak cipta [layanan hukum]; jasa lisensi kekayaan
intelektual di bidang merek dagang [layanan hukum]; jasa lisensi konsep waralaba; jasa lisensi konsep waralaba [layanan
hukum]; jasa lisensi merek dagang [layanan hukum]; jasa lisensi musik [layanan hukum]; jasa lisensi otoritas; jasa lisensi
paten [jasa hukum]; jasa lisensi paten dan permohonan paten [layanan hukum]; jasa lisensi penelitian dan pengembangan
[layanan hukum]; jasa lisensi perangkat lunak komputer [layanan hukum]; jasa lisensi perangkat lunak komputer dan hak
properti industri [layanan hukum]; jasa lisensi permohonan paten [layanan hukum]; jasa lisensi program komputer [layanan
hukum]; jasa lisensi program radio dan televisi [layanan hukum]; jasa lisensi slogan iklan dan karakter kartun [layanan hukum];
jasa lisensi teknologi [layanan hukum]; jasa lisensi yang berkaitan dengan hak pertunjukan [layanan hukum]; jasa lisensi yang
berkaitan dengan pembuatan barang [layanan hukum]; jasa lisensi yang berkaitan dengan penerbitan musik [layanan hukum];
jasa litigasi; jasa manajemen dan eksploitasi hak properti industri dan hak cipta dengan lisensi untuk orang lain [layanan
hukum]; jasa manajemen hak cipta; jasa manajemen kasus, yaitu, layanan hukum untuk orang-orang yang dilecehkan di
dalam negeri; jasa mediasi; jasa mediasi [layanan hukum]; jasa mediasi dalam prosedur hukum; jasa mediasi perceraian; jasa
melobi, selain untuk tujuan komersial; jasa menjalankan tugas untuk orang lain/jasa penerimaan tugas-tugas suruhan; jasa
mumifikasi; jasa navigasi oleh terminal komunikasi dengan jaringan komunikasi; jasa notaris; jasa notaris publik; jasa
paralegal; jasa pekerjaan rumah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perorangan; jasa pelacakan dan pemindaian iris
atau retina mata sebagai cara untuk mengidentifikasi hewan peliharaan; jasa pelacakan informasi/keterangan untuk barang
yang tersandi; jasa pelacakan kendaraan yang dicuri; jasa pelacakan properti yang dicuri; jasa pelacakan, pencarian dan
pemantauan untuk menemukan kembali hewan yang hilang; jasa pelaporan pengadilan [layanan hukum]; jasa pelayanan
penginjilan; jasa pelepasan merpati untuk acara-acara khusus; jasa pemadam kebakaran; jasa pemakaman; jasa pemakaman
beserta kremasi; jasa pemakaman beserta kremasi hewan peliharaan; jasa pemantauan alarm; jasa pemantauan alarm
keamanan dan pencurian; jasa pemantauan alarm kebakaran; jasa pemantauan alarm pencurian; jasa pemantauan elektronik
dalam hal jasa pengawasan keamanan yang berkaitan dengan keselamatan fisik orang dan keamanan properti berwujud; jasa
pemantauan elektronik untuk kontrol akses dan sistem keamanan lingkungan
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gedung; jasa pemantauan hak kekayaan intelektual untuk tujuan penasehat hukum; jasa pemantauan hak properti industri
untuk tujuan penasehat hukum; jasa pemantauan merek dagang [layanan hukum]; jasa pemantauan panggilan telepon dari
pelanggan dan pemberitahuan fasilitas darurat; jasa pemantauan sistem deteksi gas; jasa pemantauan sistem deteksi
kebakaran; jasa pemantauan sistem komputer dalam hal layanan pengawasan yang berkaitan dengan keselamatan fisik orang
dan keamanan properti berwujud; jasa pemantauan sistem komputer untuk penjagaan keamanan fasilitas; jasa pemantauan
sistem komputer untuk penjagaan keamanan gedung; jasa pemantauan sistem penanggulangan/pemadaman kebakaran; jasa
pemantauan sistem udara pernapasan industri; jasa pemantauan video fasilitas, yang dapat dilihat melalui jaringan komputer
global [pemantauan online / daring]; jasa pembacaan batin/cenayang; jasa pembalseman; jasa pembelanja pribadi; jasa
pembelanjaan pribadi untuk orang lain; jasa pemberian lisensi kepada orang lain untuk penggunaan hak properti industri dan
hak cipta; jasa pemberian saran litigasi; jasa pemberian sertifikat digital berupa tanda tangan elektronik yang menunjukkan
identitas pihak yang melakukan transaksi; jasa pemberitahuan aktual; jasa pembersihan ranjau darat; jasa pembuatan akta
tanah [layanan hukum]; jasa pembukaan kunci keamanan; jasa pembukaan kunci pintu; jasa pemeriksaan keamanan bagasi;
jasa pemeriksaan keamanan penumpang pesawat; jasa pemeriksaan poligraf; jasa pemesanan daring (online) pembelanja
pribadi; jasa pemesanan layanan hukum secara daring (online); jasa pemesanan layanan pengasuhan anak secara daring
(online); jasa pemesanan untuk jasa pembelanja pribadi; jasa pemesanan untuk layanan hukum; jasa pemesanan untuk
menjaga/mengasuh anak; jasa pemilihan hadiah pribadi untuk kotak hadiah khusus; jasa pemilihan hadiah pribadi untuk orang
lain; jasa pemindaian iris dan retina untuk mengidentifikasi hewan peliharaan yang hilang dan dicuri; jasa penasehatan dan
konsultansi mengenai masalah peraturan-peraturan hukum; jasa penasihat dan perwakilan hukum; jasa penasihat hukum;
jasa penasihat hukum dalam menanggapi permintaan proposal [RFP]; jasa penasihat hukum yang berkaitan dengan waralaba;
jasa penasihat, perwakilan dan bantuan dalam litigasi dan prosedur peradilan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual dan
hak terkait; jasa penataan gaya pribadi yang terdiri dari jasa pengukuran dan pengepasan bra; jasa penataan gaya pribadi
yang terdiri dari jasa pengukuran dan pengepasan untuk pakaian dalam wanita; jasa penataan pakaian pribadi; jasa pencarian
orang; jasa pendaftaran dokumen tentang catatan publik resmi [layanan hukum]; jasa pendaftaran nama domain [layanan
hukum]; jasa pendaftaran nama domain untuk identifikasi pengguna pada jaringan komputer global [layanan hukum]; jasa
pendaftaran nama domain, yaitu, melakukan penelusuran nama domain untuk tujuan memberikan nasihat hukum tentang
pendaftaran nama domain; jasa pendeteksian bom; jasa pendeteksian dan pembuangan bom; jasa pendeteksian dan
pembuangan ranjau darat; jasa pendeteksian penipuan di bidang asuransi; jasa pendeteksian penipuan di bidang asuransi
perawatan kesehatan; jasa pendeteksian penipuan di bidang kartu kredit; jasa pendeteksian penipuan di bidang kartu kredit
untuk pembelian secara daring (online); jasa pendeteksian penipuan di bidang perbankan; jasa penelitian dan investigasi latar
belakang; jasa penelitian hukum; jasa penelitian hukum dan peradilan di bidang kekayaan intelektual; jasa penelitian hukum
yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual; jasa penelitian hukum yang berkaitan dengan penggabungan bisnis; jasa
penelitian hukum yang berkaitan dengan transaksi lahan yasan/realestat; jasa penelitian silsilah; jasa penempatan adopsi;
jasa penempatan informasi pengenal untuk ditempelkan pada barang bagasi dan properti lainnya untuk memfasilitasi
penemuan barangnya kembali setelah kehilangan; jasa penempatan nomor identifikasi untuk ditempelkan pada barang-barang
berharga untuk memfasilitasi penemuan barangnya kembali setelah kehilangan atau pencurian [jasa keamanan]; jasa
penemuan kembali buronan; jasa penemuan kembali kendaraan yang dicuri; jasa pengacara; jasa pengadaan doa
keagamaan; jasa pengadaan upacara keagamaan; jasa pengadaan upacara pemakaman; jasa pengadaan upacara
pernikahan sipil; jasa pengambilan sidik jari; jasa pengambilan sidik jari dan pendaftaran sidik jari anak-anak; jasa pengasuh;
jasa pengasuh/pembawa jalan-jalan anjing; jasa pengasuh/perawat hewan peliharaan; jasa pengaturan pemakaman; jasa
pengawalan keamanan; jasa pengawalan keamanan pribadi; jasa pengawalan/pengiringan; jasa pengawalan/pengiringan di
masyarakat [pendampingan/penemanan]; jasa pengawas malam; jasa pengawasan; jasa pengawasan akses dan sistem
keamanan lingkungan gedung; jasa pengawasan hak cipta; jasa pengawasan hukum; jasa pengawasan keamanan orang dan
barang bawaan di bandara; jasa pengawasan kekayaan intelektual; jasa pengawasan properti industri; jasa pengawasan yang
berkaitan dengan keamanan properti yang berwujud; jasa pengawasan yang berkaitan dengan keselamatan fisik orang; jasa
pengawasan/pengamatan merek dagang; jasa pengelolaan hak properti industri dan hak cipta; jasa pengelolaan hak properti
industri dan hak cipta untuk orang lain; jasa pengembalian properti yang hilang; jasa penginjilan atau pastur; jasa penguburan;
jasa penilaian risiko keamanan terhadap individu atau properti; jasa peninjauan standar dan praktik untuk memastikan
kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan; jasa peninjauan standar dan praktik untuk memastikan kesesuaian
dengan peraturan perundang-undangan anti-korupsi; jasa penjaga; jasa penjaga keamanan; jasa penjaga keamanan untuk
fasilitas; jasa penjaga keamanan untuk gedung; jasa penjaga keamanan untuk perlindungan properti dan individu; jasa
penjaga malam; jasa penjaga pantai; jasa penjaga rumah; jasa penjaga siang dan malam; jasa penjaga untuk mencegah
gangguan pencuri; jasa penjaga/pengasuh anak; jasa penulisan surat pribadi; jasa penyaringan latar belakang pra-kerja; jasa
penyaringan/pemeriksaan bagasi untuk tujuan keamanan; jasa penyediaan analisa terkait dengan ancaman keamanan untuk
keselamatan fisik individu; jasa penyediaan analisa terkait dengan ancaman keamanan untuk keselamatan fisik orang; jasa
penyediaan analisa terkait dengan ancaman keamanan untuk perlindungan individu; jasa penyediaan dan pengadaan upacara
pernikahan sipil non-denominasi dan non-agama; jasa penyediaan dukungan emosional kepada pasien kanker dan
keluarganya melalui forum interaktif secara daring (online); jasa penyediaan fasilitas pemasyarakatan; jasa penyediaan
fasilitas pemasyarakatan (lapas) pidana; jasa penyediaan fasilitas pemasyarakatan (lapas) remaja; jasa penyediaan informasi
dari database komputer tentang layanan investigasi yang berkaitan dengan kendaraan yang hilang atau dicuri; jasa
penyediaan informasi di bidang hukum; jasa penyediaan informasi di bidang pengembangan diri; jasa penyediaan informasi di
bidang permohonan paten melalui database yang dapat ditelusuri secara daring (online); jasa penyediaan informasi horoskop
melalui jaringan komputer; jasa penyediaan informasi hukum; jasa penyediaan informasi hukum dari database interaktif daring
(online); jasa penyediaan informasi keamanan melalui situs web; jasa penyediaan informasi melalui situs web daring (online)
interaktif dibidang perkencanan dan fasilitasi perkenalan individu dan pengembangan hubungan dan persahabatan; jasa
penyediaan informasi mengenai isu/persoalan politik; jasa penyediaan informasi secara daring (online) dibidang hal-hal
spiritual, pertolongan terhadap diri sendiri (self-help), dan pemberdayaan pribadi; jasa penyediaan informasi secara daring
(online) dibidang hukum; jasa penyediaan informasi tentang hak kekayaan intelektual dan industri; jasa penyediaan informasi
tentang hak properti industri; jasa penyediaan informasi tentang isu/persoalan yang berkaitan dengan hak asasi manusia; jasa
penyediaan informasi tentang layanan hukum melalui situs web; jasa penyediaan informasi tentang paten dan permohonan
paten dari situs web; jasa penyediaan informasi tentang penataan pakaian pribadi; jasa penyediaan informasi tentang
pengembangan privasi, keamanan dan undang-undang tata kelola data dari situs web; jasa penyediaan informasi tentang
pengembangan privasi, keamanan dan undang-undang tata kelola data melalui situs web; jasa penyediaan informasi tentang
prosedur hukum yang berkaitan dengan tuntutan hukum atau isu/persoalan hukum lainnya; jasa penyediaan informasi terkait
dengan agen lisensi hak cipta; jasa penyediaan informasi
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terkait dengan jasa penjaga keamanan; jasa penyediaan informasi terkait dengan kendaraan yang hilang atau dicuri dari basis
data (database) komputer; jasa penyediaan informasi terkait dengan penataan busana/pakaian pribadi; jasa penyediaan
informasi terkait dengan pengawalan keamanan pribadi; jasa penyediaan informasi terkait dengan penyewaan alarm
kebakaran; jasa penyediaan informasi terkait dengan penyewaan alat pemadam kebakaran; jasa penyediaan informasi terkait
dengan penyewaan pakaian; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan koordinasi mode untuk individu; jasa
penyediaan informasi yang berkaitan dengan perkenalan pasangan pernikahan atau perkencanan; jasa penyediaan informasi
yang berkaitan dengan urusan hukum; jasa penyediaan informasi, penasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan masalah
hukum; jasa penyediaan informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa keamanan untuk perlindungan properti
dan individu; jasa penyediaan izin keamanan untuk penyiapan kartu identifikasi; jasa penyediaan kartu ucapan elektronik
secara daring (online); jasa penyediaan konsultasi dan informasi di bidang tanggap darurat untuk masyarakat; jasa
penyediaan layanan hukum yang berkaitan dengan tuntutan hukum; jasa penyediaan layanan pertemanan untuk keluarga
pasien dengan gangguan yang mengancam jiwa; jasa penyediaan pakaian untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; jasa penyediaan pakaian untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; jasa penyediaan pakaian untuk orang
yang membutuhkan [jasa amal]; jasa penyediaan pendapat hukum ahli; jasa penyediaan pendeta/pastor/orang yang
meresmikan pernikahan; jasa penyediaan pilihan kartu ucapan elektronik secara daring (online); jasa penyediaan ruang kubur
atau rumah charnel (rumah penyimpanan kerangka manusia); jasa penyediaan sepatu untuk anak-anak yang membutuhkan
untuk tujuan amal; jasa penyediaan sepatu untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; jasa penyediaan sepatu untuk
orang yang membutuhkan [jasa amal]; jasa penyelenggaraan pertemuan keluarga yang berduka untuk memperingati kematian
orang tercinta; jasa penyelesaian sengketa; jasa penyelesaian sengketa alternatif; jasa penyelidikan latar belakang pra-kerja;
jasa penyewaan CCTV (Closed Circuit Television); jasa penyewaan alarm kebakaran; jasa penyewaan alas kaki; jasa
penyewaan alat pemadam kebakaran; jasa penyewaan altar; jasa penyewaan brankas; jasa penyewaan gaun; jasa
penyewaan gaun malam; jasa penyewaan helm pelindung; jasa penyewaan jaket pelampung; jasa penyewaan jam tangan;
jasa penyewaan kamar pengantin (huppah) pernikahan; jasa penyewaan pakaian; jasa penyewaan pakaian formal; jasa
penyewaan pakaian pelindung; jasa penyewaan palang penghalang pengendali kerumunan; jasa penyewaan penutup muka
(masker) pelindung; jasa penyewaan peralatan dan pakaian pelindung; jasa penyewaan peralatan keselamatan; jasa
penyewaan peralatan pelindung; jasa penyewaan peralatan pengawasan keamanan; jasa penyewaan perhiasan; jasa
penyewaan sepatu; jasa penyewaan seragam; jasa penyewaan tanda untuk pesan pribadi; jasa penyewaan tas tangan; jasa
penyewaan topi; jasa penyewaan tuksedo; jasa penyiapan dokumen hukum; jasa penyiapan dokumen hukum dan jasa
penelitian untuk pengacara; jasa penyiapan laporan hukum; jasa penyiapan laporan hukum di bidang hak asasi manusia; jasa
peramalan dalam hal peramalan keberuntungan; jasa peramalan keberuntungan; jasa perawatan anak asuh; jasa
perencanaan dan pengaturan upacara pernikahan; jasa peringatan darurat; jasa perjodohan; jasa perjodohan berbasis
internet; jasa perkenalan pasangan pernikahan atau perkencanan; jasa perkenalan pribadi berbasis internet; jasa perkenalan
sosial berbasis internet; jasa perkenalan sosial daring (online); jasa perkencanan; jasa perkencanan dan perkenalan sosial
berbasis internet; jasa perkencanan internet; jasa perkencanan komputer; jasa perkencanan, perjodohan, dan perkenalan
pribadi berbasis internet; jasa perkencanan, perkenalan dan jejaring sosial berbasis internet; jasa perlindungan dari penipuan
dan pencurian identitas; jasa perlindungan polisi; jasa pernikahan; jasa pertahanan sipil; jasa pertemanan untuk orang tua dan
orang cacat; jasa perwakilan dan bantuan dalam sengketa hukum di hadapan badan arbitrasi, mediasi, dan penyelesaian
sengketa alternatif; jasa perwalian; jasa pidana; jasa polisi dan perlindungan sipil; jasa pramutamu; jasa pramutamu hotel; jasa
pribadi dan sosial mengenai kebutuhan individu; jasa pribadi dan sosial yang diberikan oleh orang lain untuk memenuhi
kebutuhan individu; jasa pribadi yang diberikan oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan individu; jasa ramalan kartu
(cartomancy); jasa ramalan zodiak; jasa riset dan pendukung hukum kekayaan intelektual, yaitu, penelusuran hak cipta dan
analisa pelanggaran; jasa rumah duka; jasa sertifikasi dokumen hukum yang diberikan oleh asosiasi kepada anggotanya; jasa
sewa guna usaha hak reproduksi foto dan transparansi kepada orang lain [layanan hukum]; jasa sewa guna usaha nama
domain internet; jasa sosial yang diberikan oleh pihak lain untuk memenuhi kebutuhan individu; jasa telematik kendaraan
dalam bentuk menyediakan informasi mengenai keamanan mesin dan keamanan kendaraan; jasa uji kelayakan keamanan
untuk individu atau pebisnis yang bepergian atau membuka kantor di luar negeri; jasa usaha penguburan; jasa verifikasi dan
respon alarm; jasa verifikasi identifikasi pribadi [investigasi latar belakang pribadi]; jasa video kencan; jasa/layanan verifikasi
identifikasi; jasa/layanan verifikasi identifikasi bisnis; jasa/layanan verifikasi pengguna; konsultasi kepatuhan peraturan di
bidang mata uang digital, mata uang virtual, cryptocurrency, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token kripto,
dan aplikasi token utilitas; konsultasi kepatuhan peraturan di bidang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto,
aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan aplikasi token utilitas;
layanan advis dan informasi yang berhubungan dengan tindakan darurat; layanan bantuan hukum; layanan individu dan
layanan sosial yang diberikan oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan individu; layanan jaringan sosial daring; layanan
jejaring sosial online yang dapat diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh.; layanan keamanan; layanan klub sosial
(layanan hiburan, olahraga, dan budaya); layanan komunikasi dan laporan darurat untuk konfirmasi keamanan; layanan
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan bencana, pencegahan kejahatan dan pencegahan bencana melalui situs web;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan hukum; layanan mediasi untuk perselisihan perkawinan; layanan pelacakan
kendaraan curian; layanan pemantauan keamanan; layanan pengawasan dan pemantauan video; layanan peramalan dan
penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; layanan validasi identitas; lisensi barang cetakan; lisensi hak cipta;
lisensi hak kekayaan intelektual.; lisensi hak yang berkaitan dengan penggunaan foto; lisensi hak yang berkaitan dengan
produksi audio; lisensi hak yang berkaitan dengan produksi video; lisensi perangkat lunak komputer; lisensi teknologi dan
perangkat lunak; mediasi perceraian; melakanan upcara layanan doa keagamaan; melakukan upacara keagamaan;
melakukan upacara pemakaman; melakukan upacara pernikahan sipil; membantu penentuan lokasi anak-anak untuk tujuan
keamanan dan keselamatan menggunakan sistem penentuan posisi global; memberikan informasi di bidang pengembangan
diri, peningkatan diri, pemenuhan diri, amal, kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan masyarakat dan
umum, dan kegiatan kemanusiaan; meninjau standar dan praktik untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan
peraturan; menyediakan informasi dalam bidang kekayaan intelektual dan hak cipta; menyediakan informasi dalam bidang
kekayaan intelektual dan hak cipta melalui database online; menyediakan informasi lokasi untuk orang, obyek, dan binatang
menggunakan terminal komputer; menyediakan informasi online dalam bidang kekayaan intelektual dan hak cipta;
menyediakan informasi peta dan memetakan informasi area tentang tempat tinggal oleh terminal komunikasi dengan jaringan
komunikasi; menyediakan jasa/layanan pramutamu untuk orang lain, yaitu, reservasi pemesanan, memfasilitasi pembelian,
mengatur pengiriman, membuat pengaturan pribadi yang diminta, memberikan rekomendasi mengenai produk dan jasa,
memberikan informasi khusus kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan individu, dan penyediaan pengingat dan
pemberitahuan elektronik; menyediakan situs web (website) yang menampilkan informasi tentang pengembangan privasi,
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keamanan, blockchain dan teknologi buku besar yang didistribusikan (distributed ledger technologies), dan undang-undang
tata kelola data (data governance law); menyediakan/memberikan informasi dalam bentuk database yang menampilkan
informasi di bidang jaringan/jejaring sosial dan pengenalan sosial; meramal melalui jaringan komunikasi elektronik dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; organisasi pertemuan keagamaan; organisasi pertemuan politik;
pendampingan; penyediaan informasi tentang profil pribadi; penyediaan informasi yang berhubungan dengan atlet profesional
melalui Internet; penyediaan informasi yang berhubungan dengan fesyen; penyediaan informasi yang berhubungan dengan
layanan kencan; penyediaan informasi yang berhubungan dengan layanan perkenalan teman laki-laki dan perempuan untuk
orang yang ingin berinteraksi sebagai teman dengan menggunakan transmisi; penyediaan jasa advokasi pasien kepada
pasien rumah sakit dan pasien di fasilitas perawatan jangka panjang; penyediaan jasa dukungan pribadi untuk keluarga pasien
dengan gangguan yang mengancam jiwa; penyediaan jasa dukungan pribadi untuk pasien kanker dan keluarganya;
penyediaan jasa pengintaian dan pengawasan; penyediaan layanan autentikasi pengguna; penyewaan alarm gas, alarm
kebakaran dan alarm pencurian; penyewaan dan sewa peralatan dan instrumen pengawasan dan pemantauan; penyewaan
gaun pesta; penyewaan peralatan untuk keselamatan, pertolongan, keamanan, dan pelaksanaan; perawatan anak asuh;
usaha perkuburan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 7100 Corporate Drive Plano TX 75024
: Prudence Jahja S.H.,LL.M
: Januar Jahja and Partners Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H Mas Mansyur
Kavling 126, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WingStreet
: WingStreet = Suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih.
: 43
: ===Bar yang menyediakan kudapan; Kafe-kafe; Kantin; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; Restoran; jasa katering; layanan restoran cepat saji;
layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan
antar; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071612
: 21/10/2021 19:15:43
:
: Pizza Hut International, LLC

: DID2021071613
: 21/10/2021 19:19:40
:
: PT Origin Islands Beverages

540 Etiket

540 Etiket

: Jalan Raya Pemogan No 777x, Desa Pemogan, Denpasar Selatan., Kota Denpasar,
Bali
: Mayo Falmonti S.H.,
: Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bebali + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 32
: ===Anggur (bir), tanpa fermentasi; Minuman beralkohol dari minuman tanpa alkohol; Minuman berbahan dasar bir (alkohol
atau tanpa alkohol); Minuman rasa buah; Mocktail tidak beralkohol; air minum suling; alcopop berbahan dasar bir; anggur
barley [bir]; bir agave; bir berbahan dasar buah; bir dengan kadar alkohol rendah; bir dengan rasa; bir dilindungi oleh sebutan
asal "Pilsner"; bir jagung; bir quinoa; bir ragi; bir rendah alkohol; bir tanpa-alkohol; bir wort; bitter [bir]; ekstrak malt untuk
membuat minuman keras; jus buah; jus buah aerasi; koktail berbahan dasar bir; koktail buah, tanpa-alkohol; konsentrat jus
buah; lager (Bir); maibock (Bir); minuman aroma bir tanpa-alkohol; minuman berenergi; minuman buah; minuman energi
beralkohol; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah; pale ale (Bir);
persiapan untuk membuat bir; porter [bir]; rice beer (Bir hasil dari fermentasi beras); root beer (minuman tradisional Amerika
Utara, dengan atau tanpa alkohol); sirup malt untuk minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021071614
: 21/10/2021 19:30:20
:
: PT Origin Islands Beverages

Alamat Pemohon

: Jalan Raya Pemogan No 777x, Desa Pemogan, Denpasar Selatan., Kota Denpasar,

540 Etiket
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Bali
: Mayo Falmonti S.H.,
: Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bebali + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 41
: ===Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan pelaksanaan model acara secara
wajar; layanan disc jockey untuk pesta dan acara khusus; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya,
acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; organisasi acara budaya dan seni;
penyelenggaraan acara musik; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara
perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071615
: 21/10/2021 19:31:25
:
: JAFRA HOLDING COMPANY, B.V

Alamat Pemohon

: Geograaf 30 6921 EW Duiven

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Wulan Anggiet Purnamasari S.H.,
: Jl. Pandan Raya No. 68, Cibodasari, Cibodas, Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JAFRA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih.
: 10
: ===Alat bantu pernapasan bayi (CPAP); Alat estetika kulit dengan stimulasi listrik untuk penggunaan medis; Alat estetika
untuk kulit (medis); Alat estetika untuk kulit terbuat dari bahan Grafena (medis); Alat pijat bekam elektrik untuk keperluan
rumah tangga; Alat pijat estetika berfrekuensi tinggi untuk kulit (bukan untuk keperluan medis); Alat pijat estetika terbuat dari
bahan Grafena (medis); Alat pijat estetika untuk keperluan industry (untuk tujuan medis); Alat pijat estetika untuk kulit untuk
penggunaan medis; Alat pijat kecantikan untuk penggunaan komersial; Alat pijat kulit listrik untuk keperluan rumah tangga;
Alat pijat listrik portabel (medis); Alat pijat listrik untuk keperluan rumah tangga (untuk tujuan medis); Alat pijat listrik untuk
tubuh untuk keperluan estetika (medis); Alat test untuk jantung bayi; Aparatus listrik pijat wajah untuk keperluan estetika dan
rumah tangga (medis); Dot makan bayi; Dot untuk bayi; Dot untuk memberi makan bayi; Gelang untuk digigit bayi yang
sedang tumbuh giginya; Klip pengaman untuk dot bayi; Mesin listrik pengelupas kulit wajah untuk keperluan rumah tangga;
Mesin listrik portabel pengelupas kulit wajah (medis); PERLAK BAYI; Penghangat tubuh bayi; Penjepit untuk dot bayi;
Peralatan Kecantikan; Peralatan Kecantikan Frekuensi Radio; Peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga untuk tujuan
kecantikan; Perlak untuk bayi yang tidak berdaya untuk buang air kecil atau besar; SIKAT MULUT DAN BAYI; alat Pijat
Estetika, Listrik; alat estetika untuk mencerahkan kulit; alat estetis untuk kecantikan; alat pemijat untuk mata, badan dan kaki;
alat pijat estetika untuk menghilangkan kerutan kulit; alat pijat listrik untuk keperluan rumah tangga; alat-alat dan instrumeninstrumen perawatan kecantikan listrik untuk keperluan rumah tangga; alat-alat pembersih kulit kepala listrik untuk keperluan
rumah tangga; alat-alat pembersih wajah listrik untuk keperluan rumah tangga; alat-alat penghisap listrik untuk kotoran yang
menyumbat pori untuk keperluan rumah tangga; aparatus untuk memijat yang menggunakan motor penggetar; aparatus,
perangkat dan artikel untuk merawat bayi; botol bayi; dot untuk bayi; dot untuk botol bayi; gelang untuk digigit bayi yang
sedang pertumbuhan gigi; gigi cincin menggabungkan mainan kerincingan bayi; inkubator untuk bayi; instrumen kosmetik
elektronik; instrumen untuk pijat; kosmetik mikro-tusuk jarum perangkat untuk merangsang kolagen di kulit; kosmetik
perangkat mikro-tusuk jarum untuk meningkatkan warna kulit, tekstur dan hidrasi; laser untuk perawatan kosmetik wajah dan
kulit; laser untuk perawatan kosmetik wajah, kulit, folikel rambut; laser untuk terapi kecantikan; laser untuk tujuan kosmetik;
meja resusitasi (Tempat Periksa Khusus untuk Meletakkan Bayi); pemijat karet untuk bayi; penghangat bayi untuk
penggunaan medis; penjepit untuk botol bayi; peralatan medis dan instrumen untuk bedah kosmetik; peralatan-peralatan facial
listrik untuk keperluan rumah tangga; peralatan-peralatan facial menggunakan gelombang ultrasonik untuk keperluan rumah
tangga; peralatan-peralatan wajah bertenaga baterai untuk keperluan rumah tangga; perangkat kosmetik untuk perawatan
mengencangkan wajah dengan microcurrents; perangkat kosmetik untuk terapi cahaya foton; perangkat mikro-tusuk jarum
kosmetik; pijat aparat estetika; pijat aparat estetika untuk digunakan di salon kecantikan; pijat aparat estetika, listrik, untuk
keperluan rumah tangga; pijat aparat listrik untuk keperluan rumah tangga; puting susu / pentil untuk botol bayi; sarung tangan
gigi bayi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

740

: DID2021071616
: 21/10/2021 19:46:04
:
: PT Origin Islands Beverages

540 Etiket

540 Etiket
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Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Raya Pemogan No 777x, Desa Pemogan, Denpasar Selatan., Kota Denpasar,
Bali
: Mayo Falmonti S.H.,
: Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bebali + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 33
: ===Fruit-Wine (minuman anggur beralkohol); Minuman beralkohol dari ekstrak buah-buahan; koktail (minuman beralkohol)
dalam bentuk gelatin yang tidak dingin; minuman beralkohol dengan rasa teh; minuman beralkohol rendah, kecuali bir;
minuman beralkohol yang mengandung buah; minuman beralkohol, kecuali bir; minuman buah beralkohol; minuman buah
beralkohol yang disuling; minuman keras, arak, dan minuman beralkohol; minuman koktail buah beralkohol===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071617
: 21/10/2021 20:06:24
:
: Arlani Sesantini

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Baros seneng No 114, Kota Cimahi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: dr. arlani surya cosmeceutical
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,
losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik yaitu bedak padat, bedak
bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih
wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan
pada wajah dan tubuh, krim pencukur; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk
menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit,
sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; penyeka, tisu dan handuk
kosmetik yang telah diresapi pelembab; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik
untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam
untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di
bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah
pancuran dan lulur untuk mandi; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim
tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan
kosmetik; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; susu pembersih untuk perawatan kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NISSAN SURF-OUT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 12
: ===Casis kendaraan; Kantong Udara [alat keselamatan untuk kendaraan darat]; Pegas peredam kejut untuk kendaraan; RV

: DID2021071618
: 21/10/2021 20:11:54
:
: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

540 Etiket

540 Etiket

[kendaraan rekreasi]; Traktor termasuk traktor penarik; Truk; badan untuk kendaraan; bantalan rem untuk kendaraan darat;
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bumper kendaraan; bus bermotor; kaca depan; kendaraan elektrik; kendaraan untuk bergerak di darat, udara, air atau rel.;
kendaraan-kendaraan dengan penggerak empat roda yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan offroad atau on road dan
mempunyai jarak yang tinggi antara bodi mobil dengan permukaan tanah (sport utility vehicles) ; kursi kendaraan; kursi
keselamatan untuk anak-anak, untuk kendaraan; mesin untuk kendaraan darat; mobil; mobil balap; mobil sport; mobil untuk
menampilkan barang contoh (sampel); motor, listrik, untuk kendaraan darat; pemantik cerutu untuk mobil; pembawa bagasi
untuk kendaraan; penutup kendaraan [berbentuk]; peredam kejut suspensi untuk kendaraan; rem untuk kendaraan; roda
kemudi untuk kendaraan darat; roda kendaraan; sarung jok untuk kendaraan; sepeda; sinyal arah untuk kendaraan; spatbor;
spoiler untuk kendaraan; transmisi untuk kendaraan darat; truk; truk forklift; van [kendaraan]; wagon; wiper kaca depan untuk
kendaraan darat===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071619
: 21/10/2021 20:14:50
:
: PT Origin Islands Beverages

540 Etiket

: Jalan Raya Pemogan No 777x, Desa Pemogan, Denpasar Selatan., Kota Denpasar,
Bali
: Mayo Falmonti S.H.,
: Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Origin Islands Beverages - OIB
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 35
: ===Jasa toko eceran secara online; Layanan toko ritel online; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan,
manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa periklanan; jasa
periklanan dan manajemen; layanan bisnis untuk pihak lain, yaitu, kredensial manajemen bisnis dan profesional manajemen
proyek; layanan bisnis, yaitu, mencocokkan investor swasta potensial dengan pengusaha yang membutuhkan dana; layanan
bisnis, yaitu, perumusan praktik terbaik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan
pengembangan bisnis untuk perusahaan pemula; mengatur perkenalan bisnis; perencanaan strategis bisnis; toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NISSAN MAX-OUT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 12
: ===Casis kendaraan; Kantong Udara [alat keselamatan untuk kendaraan darat]; Pegas peredam kejut untuk kendaraan; RV
[kendaraan rekreasi]; Traktor termasuk traktor penarik; Truk; badan untuk kendaraan; bantalan rem untuk kendaraan darat;
bumper kendaraan; bus bermotor; kaca depan; kendaraan elektrik; kendaraan untuk bergerak di darat, udara, air atau rel.;
kendaraan-kendaraan dengan penggerak empat roda yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan offroad atau on road dan
mempunyai jarak yang tinggi antara bodi mobil dengan permukaan tanah (sport utility vehicles) ; kursi kendaraan; kursi
keselamatan untuk anak-anak, untuk kendaraan; mesin untuk kendaraan darat; mobil; mobil balap; mobil sport; mobil untuk
menampilkan barang contoh (sampel); motor, listrik, untuk kendaraan darat; pemantik cerutu untuk mobil; pembawa bagasi
untuk kendaraan; penutup kendaraan [berbentuk]; peredam kejut suspensi untuk kendaraan; rem untuk kendaraan; roda
kemudi untuk kendaraan darat; roda kendaraan; sarung jok untuk kendaraan; sepeda; sinyal arah untuk kendaraan; spatbor;
spoiler untuk kendaraan; transmisi untuk kendaraan darat; truk; truk forklift; van [kendaraan]; wagon; wiper kaca depan untuk
kendaraan darat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071620
: 21/10/2021 20:15:32
:
: Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

: JID2021071621
: 21/10/2021 20:31:09
:
: PT NET MEDIATAMA TELEVISI

540 Etiket

540 Etiket

: Gedung The East Lt. 28, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.3.2 No.1 , Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950

Halaman 813 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NET.PREMIERE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 38
: ===Jasa penyiaran; Jasa penyiaran digital; Jasa penyiaran televisi; Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan
Komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071623
: 21/10/2021 20:33:34
:
: SURYANTO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jagan RT02/RW07 , kelurahan lalung, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 57716
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: DEYAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah , hitam , biru muda , putih
: 25
: ===Celana jeans; gaun; jaket denim; jilbab; pakaian denim; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071624
: 21/10/2021 20:38:27
:
: PT Origin Islands Beverages

540 Etiket

540 Etiket

: Jalan Raya Pemogan No 777x, Desa Pemogan, Denpasar Selatan., Kota Denpasar,
Bali
: Mayo Falmonti S.H.,
: Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Origin Islands Beverages - OIB
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 41
: ===Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan pelaksanaan model acara secara
wajar; layanan disc jockey untuk pesta dan acara khusus; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya,
acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; organisasi acara budaya dan seni;
penyelenggaraan acara musik; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara
perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: JID2021071625
: 21/10/2021 20:42:13
:
: PT NET MEDIATAMA TELEVISI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung The East Lt. 28, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.3.2 No.1 , Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata

540 Etiket

Halaman 814 dari 1251

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: NET.PREMIERE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 41
: ===Jasa informasi hiburan; Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program
internet; Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu program televisi, klip,
grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan
komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071626
: 21/10/2021 20:47:39
:
: PT. GRIYA FORTUNA KULINER

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kebayoran Arcade 5, Blok F5 No.19, Jl. Boulevard Bintaro Jaya, Pondok Pucung,
Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15229
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, dan Abu-abu
: 30
: ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Cireng; Kopi gula aren; Kopi seduh; Macchiato (minuman kopi yang
dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman kopi espresso
dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Moccacino (minuman yang
terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Roti lapis hotdog; Roti pastry; Teh lemon; Yoghurt beku; biji kopi panggang;
brownies; croissant; kopi beraroma; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi
espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman teh; minuman yang terbuat dari
campuran susu dengan bubuk matcha; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; nasi goreng; perasa sirup untuk digunakan
dalam kopi espreso dan/atau cafucino; roti bakar; spaghetti===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071627
: 21/10/2021 21:06:10
:
: PT. GRIYA FORTUNA KULINER

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kebayoran Arcade 5, Blok F5 No.19, Jl. Boulevard Bintaro Jaya, Pondok Pucung,
Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15229
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, dan Abu-abu
: 35
: ===Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan
orang lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh, gourmet, makanan kemasan dan siap (tidak termasuk
transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang itu dari outlet
grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau melalui telekomunikasi atau dari situs web barang dagangan
umum dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa penjualan kopi dan biji kopi; Jasa
penjualan minuman kopi; Jasa penjualan retail bubuk coklat, kopi dan teh; Layanan toko ritel menu utama kopi; Layanan toko
ritel online menu utama kopi; Penjualan makanan dan minuman secara online; Toko makanan online; Toko minuman nonalkohol; Toko minuman online; Toko minuman panas dan dingin; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan
minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; layanan distribusi grosir untuk teh dan kopi; layanan eceran atau grosir untuk
kopi; layanan pemesanan on-line di bidang pengambilan dan pengiriman restoran; layanan ritel yang berkaitan dengan kopi;
layanan toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran; layanan waralaba, yaitu, memberikan bantuan bisnis dalam pengoperasian, pengaturan dan
pendirian resort hotel, hotel, motel, akomodasi, fasilitas akomodasi dan restoran; manajemen bisnis restoran; manajemen
usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual
makanan ringan; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba restoran; toko yang menjual minuman; toko-toko ritel,
pemesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan barang-barang
terkait kopi, teh dan bubuk yang dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin pembuatan

740

Halaman 815 dari 1251

penyeduh, mesin-mesin pembuatan penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan melalui pos
dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produkproduk cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus,
skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan,
gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik,
mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih perlengkapan
dan peralatan kopi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071628
: 21/10/2021 21:11:40
:
: GANINDRA BIMO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tebet Timur Dalam III D No. 2, RT 005/RW 003, Tebet, , Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12820
: Martina Tambunan S.H.
: Tamara Center, Suite 402, Jl. Jend. Sudirman Kav. 24, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: The Elyen & Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau aquamarine, biru turquoise, biru midnite-blue, hitam, putih
: 25
: ===Kaos t-shirt; Masker wajah (pakaian); Pakaian; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, tshirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa
lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion,
rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan,
celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan
pakaian tidur; Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian,
yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; T-shirt; kantong untuk pakaian; mantel [pakaian];
overshirts; pakaian; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian olah raga; pakaian siap
pakai; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; pakaian yaitu,
bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk
bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja ,
celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap
keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian
dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, yaitu piyama, baju
kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju
hangat, tutup kepala, topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071629
: 21/10/2021 21:13:32
:
: GANINDRA BIMO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tebet Timur Dalam III D No. 2, RT 005/RW 003, Tebet,
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12820
: Martina Tambunan S.H.
: Tamara Center, Suite 402, Jl. Jend. Sudirman Kav. 24, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Tiga Dimensi
: The Elyen
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau aquamarine, biru turquoise, biru midnite-blue, hitam, putih
: 36
: ===daftar (listing) dan perdagangan swap (swaps) dan derivatif pada mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto,
aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; investasi
dana untuk orang lain di bidang mata uang kripto, blockchain, crypto, aset digital, token; jasa keuangan, yaitu, jasa perantara
dan perdagangan untuk sekuritas, saham, obligasi, investasi modal, komoditas, cryptocurrency, aset digital, dan ekuitas; jasa
keuangan, yaitu, menyediakan pertukaran keuangan untuk perdagangan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas;
jasa keuangan, yaitu, menyediakan transfer elektronik mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa pemeliharaan
keuangan, yaitu, mempertahankan kepemilikan mata uang, mata uang digital, cryptocurrency, token blockchain, dan aset
digital lainnya, atau kunci kriptografi atau sejenisnya yang mewakili aset tersebut, untuk orang lain untuk tujuan manajemen
keuangan; jasa penyediaan layanan dompet digital untuk menyimpan dan mentransfer mata uang, mata uang digital, mata
uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya; jasa penyediaan layanan keuangan terkait dengan sekuritas dan

740

Halaman 816 dari 1251

instrumen dan produk keuangan lainnya, yaitu perdagangan dan investasi pada sekuritas, instrumen keuangan, aset digital,
dan produk untuk orang lain; jasa penyediaan informasi tentang mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya;
jasa administrasi keuangan dari ekonomi berbasis token virtual; jasa manajemen keuangan dan layanan investasi di bidang
hedge fund aset digital, dana indeks aset digital, dana yang diperdagangkan di bursa aset digital, reksa dana aset digital;
jasa pengelolaan keuangan di bidang dana investasi aset digital; jasa pertukaran aset digital; jasa pertukaran mata uang,
yaitu, menukar token virtual dari nilai atau utilitas; konsultasi keuangan di bidang mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas; layanan perdagangan keuangan elektronik, yaitu pengelolaan aset digital; layanan pertukaran dan pemrosesan
transaksi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token
kripto dan pembayaran token utilitas untuk orang lain; layanan yang berkaitan dengan mata uang Crypto, yaitu menyediakan
informasi keuangan online, menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan dan investasi melalui sarana elektronik,
perdagangan mata uang real-time online, layanan keuangan terkomputerisasi, perdagangan instrumen dan komoditas
keuangan, layanan pertukaran saham elektronik, melakukan transaksi pertukaran mata uang asing untuk pihak ketiga,
melakukan transaksi keuangan online, transfer dana elektronik, layanan keuangan yang disediakan dengan cara elektronik,
pemberian petunjuk investasi, pialang investasi dan manajemen investasi, perdagangan opsi sekuritas dan surat berharga
berjangka pasar asing, manajemen aset dan portofolio, jasa penjualan perbankan dan perbankan investasi, perdagangan
berjangka, perdagangan saham dan obligasi, transaksi keuangan dan moneter, urusan moneter, pialang online untuk
perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang dan produk keuangan lainnya, mengatur transaksi keuangan,
layanan transfer dana elektronik dan pembayaran, transfer dana elektronik, pemrosesan pembayaran elektronik, layanan
transfer moneter, melakukan transaksi keuangan online, transaksi keuangan online, menyediakan informasi keuangan dan
asuransi online dari database komputer atau jaringan komunikasi global, layanan pembayaran elektronik, menyediakan
informasi dan petunjuk tentang manajemen keuangan, transfer dana untuk pembelian barang melalui jaringan komunikasi
elektronik, layanan transaksi pembayaran, layanan perbankan terkait bisnis, menyediakan informasi yang berkaitan dengan
penerbitan voucher, penerbitan surat berharga yang dapat diperdagangkan, penerbitan voucher dan token, penerbitan dan
penebusan token, penerbitan voucher sebagai hadiah untuk loyalitas pelanggan; manajemen/pengelolaan mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas; manajemen/pengelolaan portofolio investasi aset digital; mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan layanan
pemrosesan token utilitas untuk orang lain; mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain,
aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan layanan perdagangan token utilitas; memberikan
informasi keuangan berdasarkan/sesuai permintaan (on-demand) dan real-time tentang mata uang digital, mata uang virtual,
mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas; memberikan informasi keuangan dalam bentuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan peringkat token utilitas; memberikan
informasi keuangan di bidang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan pasar token utilitas; perdagangan keuangan elektronik, yaitu,
perdagangan bidang aset digital (digitized assets)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071630
: 21/10/2021 21:14:52
:
: PT. ALQOSBAH KARYA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUMAHAN RUKO PURI DAGO KAV. 28 RT. 006 RW. 015, KELURAHAN SUKA
MISKIN, KECAMATAN ARCAMANIK , Kota Bandung, Jawa Barat, 40293
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Al-Hadid
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 16
: ===Al-Qur`an (Tercetak)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: JID2021071631
: 21/10/2021 21:15:02
:
: GANINDRA BIMO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Tebet Timur Dalam III D No. 2, RT 005/RW 003, Tebet,
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12820
: Martina Tambunan S.H.
: Tamara Center, Suite 402, Jl. Jend. Sudirman Kav. 24, Jakarta Selatan

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Tiga Dimensi
: The Elyen

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 817 dari 1251

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau aquamarine, biru turquoise, biru midnite-blue, hitam, putih.
: 41
: ===Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot berkostum atau regu penari dalam permainan, pameran,
klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan pesta yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan
podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa-jasa
penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan elektronik; Layanan
hiburan, yaitu, menyediakan podcast di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan
permainan realitas virtual pada situs web; Pelatihan; Penyelenggara acara olahraga; Produksi dan distribusi radio, televisi,
televisi kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan berita highlight,
rekaman video dan rekaman streaming video pada kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran
hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik,
olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi program radio dan televisi; Publikasi buku elektronik dan jurnal online {tidak
bisa diunduh}; distribusi program radio; informasi yang berkaitan dengan hiburan permainan komputer disediakan secara
online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global; jasa hiburan berupa suatu serial televisi yang sedang
berlangsung yang tersedia melalui televisi dan mengirim (streaming) internet online dalam bidang permainan komputer; jasa
hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode
pendek yang ditayangkan di internet yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming; jasa-jasa
produksi film layar lebar; jasa-jasa produksi media digital dan interaktip, ialah jasa-jasa sebelum produksi dan setelah produksi
video dan audio; jasa-jasa produksi program media ialah jasa-jasa sebelum produksi dan sesudah produksi pencetakan,
video, film dan audio; jasa-jasa produksi program radio; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk
streaming konten hiburan dan live streaming video acara hiburan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan
realitas campuran (mixes reality games), hiburan interaktif dan konten realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan,
yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten realitas virtual/maya
(virtual reality); konsultasi yang berkaitan dengan layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya yang disediakan
melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konten hiburan, termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs
web; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan game disediakan secara online dari jaringan
komputer atau jaringan ponsel; layanan hiburan interaktif; layanan hiburan, yaitu, menyediakan game realitas tertambah
(augmented reality) dan konten hiburan interaktif; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara
pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; mengorganisir dan melakukan acara olahraga dan budaya; mengorganisir dan
melakukan kompetisi olahraga; menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh, termasuk musik, program radio
yang sedang berlangsung, buku audio, podcast dan siaran web; menyelenggarakan pameran di bidang hiburan interaktif,
realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan; pelatihan bisnis;
pelatihan saham; penyediaan podcast di bidang musik dan hiburan; penyelenggaraan kompetisi olahraga; presentasi
pertunjukan langsung yang menampilkan pertunjukan vokal dan instrumental yang direkam sebelumnya yang ditampilkan di
layar lebar; produksi dan distribusi DVD yang telah direkam sebelumnya, disk digital definisi-tinggi, dan disk audio yang telah
direkam sebelumnya dan media penyimpanan digital bukan disk; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar
bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh
dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan
penyewaan film, film video, program radio dan televisi; produksi podcast; produksi podcast video; produksi program radio;
produksi program radio dan televisi untuk Internet dan media lainnya; produksi program radio, televisi dan audio; publikasi
online buku dan jurnal elektronik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071632
: 21/10/2021 21:15:59
:
: PT Origin Islands Beverages

540 Etiket

: Jalan Raya Pemogan No 777x, Desa Pemogan, Denpasar Selatan., Kota Denpasar,
Bali
: Mayo Falmonti S.H.,
: Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Origin Islands Beverages - OIB
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 16
: ===Kartu hadiah; Lembar karton untuk kemasan; alas minuman dari kertas; buku catatan; buku tulis; kantong [amplop,
kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong belanja dari plastik; karya seni kertas; label kertas
atau karton; papan iklan kertas atau karton; tas hadiah dari kertas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021071633
: 21/10/2021 21:20:05
:
: PT. Iseng Iseng Berhadiah

540 Etiket

Halaman 818 dari 1251

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Setiabudi 166, Kota Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MurMer Mart
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Kuning, Putih
: 35, 39
: ===Jasa agen pemesanan untuk layanan pengiriman barang; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan
dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan
kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaansediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik, pisau
cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah,
perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual dan
perangkat periferal, kalkulator, komputer, peranti lunak komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera,
perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data
magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik,
kertas, karton dan barang-barang terbuat dari kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat
tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain, barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian,
koper, payung, tongkat untuk berjalan, kantong dan tas yang tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil,
pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman,
makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Layanan
penempatan pesanan untuk layanan pengiriman barang; administrasi bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; jasa
pengadaan, untuk manfaat pihak lain, berbagai barang-barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut di outlet ritel, outlet grosir, supermarket dan
toko serba ada; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store); layanan ritel disediakan oleh supermarket;
layanan ritel disediakan oleh toko pengiriman; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan
dengan makanan dan minuman; manajemen bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; manajemen logistik
pengiriman barang; supermarket===
===Pengiriman Barang yang Dipesan dengan Jaringan Online atau Internet; jasa pengiriman; jasa pengiriman parsel;
pengiriman barang; pengiriman paket; penjemputan dan pengiriman paket dan barang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071634
: 21/10/2021 21:20:14
:
: PT. ALQOSBAH KARYA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUMAHAN RUKO PURI DAGO KAV. 28 RT. 006 RW. 015, KELURAHAN SUKA
MISKIN, KECAMATAN ARCAMANIK, Kota Bandung, Jawa Barat, 40293
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Al-Kalimah
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 16
: ===Al-Qur`an (Tercetak)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

566

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: DID2021071635
: 21/10/2021 21:28:55
:
: Irene Hermawan

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Sutera Asri III No. 17, RT/RW. 004/005, Kel. Pakulonan, Kec. Serpong Utara, Kota
Tangerang Selatan, Banten
: Budhi Ghama S.H., M.H.,
: Septiola Consulting d/a BG & Partners Law Office, Jl. Iskandarsyah II No. 16B,
Rt.001 Rw. 005, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta 12160

: Merek Kata dan Lukisan
: Mini Me CHEWELRY AND TEETHING ACCESSORIES
: Tidak Ada Terjemahan

Halaman 819 dari 1251

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu
: 10
: ===Dot botol susu; Dot untuk bayi; Gelang untuk digigit bayi yang sedang tumbuh giginya; aparatus, perangkat dan artikel
untuk merawat bayi; botol bayi; botol susu; dot untuk bayi; dot untuk botol bayi; empeng gigi; pemijat karet untuk bayi; puting
susu / pentil untuk botol bayi; sarung tangan gigi bayi===
: DID2021071636
: 21/10/2021 21:30:26
:
: PT LINK NET Tbk

540 Etiket

: Gedung BeritaSatu Plaza Lantai.4 Jl. Jend. Gatot Subroto Kavling 35-36, Kel.
Kuningan Timur, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta
: Siong Chong Lukman S.H., S.Mn.,
: Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Rt. 008/001 Kelurahan Kebon Jeruk Kec. Andir
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FIRST LIVING + Lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Hijau, Biru, Putih
: 9
: ===Aparatus, instalasi serta peranti pengendali keamanan; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan rumah tangga;
Kamera CCTV; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam operasi dan kontrol keamanan rumah
dan sistem pemantauan; alarm keamanan pribadi; alat dan instrumen keselamatan dan keamanan; aparat pengawasan
keamanan; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; paket perangkat
lunak terintegrasi; perangkat dan peralatan pengendalian jarak jauh dan pengenalan dan pemberi perintah suara elektronik
untuk mengeandalikan dan memantau perangkat elektronik konsumen, penerangan, peralatan, alat pengatur panas, sistem
pengatur udara dan pemanasan, alarm dan keamanan rumah serta sistem pengawasan, dan pendeteksi asap dan karbon
monoksida, kunci dan selot pintu dan jendela, serta sistem otomasi rumah; perangkat lunak; perangkat lunak analisis wajah;
perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan operasi perangkat
audio dan video; perangkat lunak komunikasi; perangkat lunak lintas platform; perangkat lunak pengenalan gerakan;
perangkat lunak pengenalan suara; perangkat lunak untuk mengontrol sistem otomatisasi rumah, yaitu,
penerangan/pencahayaan, peralatan, sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara (HVAC), termostat, monitor dan sensor
kualitas udara, alarm dan perlengkapan keamanan lainnya, kunci, bel pintu, kamera, dan perlengkapan untuk memonitor
rumah; perangkat lunak untuk smartphone; perangkat pengawasan keamanan; robot pengintai keamanan untuk kegunaan
pribadi atau hobi; sistem keamanan dan pengawasan di perumahan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071637
: 21/10/2021 21:30:47
:
: PT. ALQOSBAH KARYA INDONESIA

Alamat Pemohon

: PERUMAHAN RUKO PURI DAGO KAV. 28 RT. 006 RW. 015, KELURAHAN SUKA
MISKIN, KECAMATAN ARCAMANIK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Arabiyah
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 16
: ===Al-Qur`an (Tercetak)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

540 Etiket

, Kota Bandung, Jawa Barat, 40293
740

Alamat Pemohon

: JID2021071638
: 21/10/2021 21:32:08
:
: PT LINK NET Tbk

540 Etiket

: Gedung BeritaSatu Plaza Lantai.4 Jl. Jend. Gatot Subroto Kavling 35-36, Kel.
Kuningan Timur, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta

Halaman 820 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Siong Chong Lukman S.H., S.Mn.,
: Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Rt. 008/001 Kelurahan Kebon Jeruk Kec. Andir
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FIRST LIVING + Lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Hijau, Biru, Putih
: 42
: ===helpdesk dan jasa-jasa dukungan teknis, yaitu pemecahan masalah yang sifatnya mendiagnosis masalah dengan
keamanan rumah dan sistem otomasi.; jasa-jasa dukungan teknologi, yaitu, layanan help desk untuk memberikan saran dan
rekomendasi tentang perbedaan antara smartphone tertentu, komputasi seluler dan perangkat komunikasi tertentu, dan
perangkat yang terhubung ke jaringan, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem hvac, dan sistem keamanan
rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa konsultasi di bidang implementasi dan penggunaan perangkat
lunak dan perangkat keras komputer untuk perangkat yang terhubung ke jaringan, peralatan, peralatan kontrol pencahayaan,
dan sistem kontrol hvac di internet yang terhubung dengan jaringan; konsultasi di bidang perangkat lunak keamanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071639
: 21/10/2021 21:32:54
:
: PT LINK NET Tbk

540 Etiket

: Gedung BeritaSatu Plaza Lantai.4 Jl. Jend. Gatot Subroto Kavling 35-36, Kel.
Kuningan Timur, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta
: Siong Chong Lukman S.H., S.Mn.,
: Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Rt. 008/001 Kelurahan Kebon Jeruk Kec. Andir
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FIRST+ CLOUD
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Hijau, Biru, Putih
: 9
: ===Perangkat lunak cloud; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT];
aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; paket perangkat lunak terintegrasi; perangkat lunak; perangkat lunak dan
aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis; perangkat lunak komputer untuk
manajemen basis data; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak
komputer untuk pemrosesan data; perangkat lunak komputer untuk pengambilan data dan dokumen, transmisi, penyimpanan
dan pengindeksan; perangkat lunak komunikasi; perangkat lunak lintas platform; perangkat lunak manajemen dokumen;
perangkat lunak untuk smartphone; program dan perangkat lunak komputer; server jaringan komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071640
: 21/10/2021 21:33:46
:
: PT LINK NET Tbk

540 Etiket

: Gedung BeritaSatu Plaza Lantai.4 Jl. Jend. Gatot Subroto Kavling 35-36, Kel.
Kuningan Timur, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta
: Siong Chong Lukman S.H., S.Mn.,
: Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Rt. 008/001 Kelurahan Kebon Jeruk Kec. Andir
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FIRST+ CLOUD
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Hijau, Biru, Putih
: 39
: ===penyimpanan data atau dokumen yang disimpan secara elektronik; penyimpanan fisik dari data arsip yang disimpan
secara elektronik; penyimpanan fisik data atau dokumen yang disimpan secara elektronik; penyimpanan fisik file dan dokumen
yang disimpan secara elektronik; penyimpanan fisik media elektronik yang berisi gambar, teks dan data audio===

Halaman 821 dari 1251

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071641
: 21/10/2021 21:34:24
:
: PT LINK NET Tbk

540 Etiket

: Gedung BeritaSatu Plaza Lantai.4 Jl. Jend. Gatot Subroto Kavling 35-36, Kel.
Kuningan Timur, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta
: Siong Chong Lukman S.H., S.Mn.,
: Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Rt. 008/001 Kelurahan Kebon Jeruk Kec. Andir
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FIRST+ CLOUD
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Hijau, Biru, Putih
: 42
: ===Jasa penyimpanan data yang terkomputerisasi; Penyimpanan data online; jasa pendukung teknis dalam bidang
penyimpanan data, manajemen data dan cadangan data elektronik, di perangkat dan di awan; jasa penyimpanan awan, yaitu,
menyediakan penyimpanan data elektronik yang dapat diakses melalui internet dari media elektronik, yaitu, konten audio dan
video; layanan komputer, yaitu, menyediakan layanan penyimpanan cloud terenkripsi pribadi yang aman; layanan
penyimpanan data elektronik; layanan penyimpanan elektronik untuk pengarsipan data elektronik; penyimpanan elektronik dari
media elektronik, yaitu, gambar, teks, audio, dan data video; rekaman cloud dan layanan penyimpanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071642
: 21/10/2021 21:35:09
:
: PT INFRA SOLUSI INDONESIA

540 Etiket

: Lippo Cyberpark, Jl. Bulevar Gajah Mada No 2088, Lippo Karawaci, Kota Tangerang,
Kota Tangerang, Banten
: Siong Chong Lukman S.H., S.Mn.,
: Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Rt. 008/001 Kelurahan Kebon Jeruk Kec. Andir
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Pasar Sakti + Lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye, Ungu, Hijau, Biru
: 35
: ===Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui jaringan-jaringan komputer global; Bursa kerja; Jasa iklan penerimaan
tenaga kerja dan penyediaan daftar pekerjaan, termasuk pada suatu situs web; Keagenan tenaga kerja; Layanan informasi
yang berkaitan dengan jaringan kerja dan pertemuan bisnis; Layanan perekrutan; Penyediaan tempat pasar online untuk
pengguna jasa dan penyedia jasa tenaga kerja professional/pencari kerja dengan berbagai jenis ketrampilan dan pengalaman;
layanan perencanaan karir, penempatan tenaga kerja, dan informasi; online manpower recruitment and outsourcing; pekerjaan
dan layanan informasi ketenagakerjaan; penyediaan informasi tentang dunia Kerja, Bisnis melalui situs web; perekrutan
tenaga kerja===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071643
: 21/10/2021 21:38:11
:
: PT. ALQOSBAH KARYA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUMAHAN RUKO PURI DAGO KAV. 28 RT. 006 RW. 015, KELURAHAN SUKA
MISKIN, KECAMATAN ARCAMANIK, Kota Bandung, Jawa Barat, 40293
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Badar
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 16

740

540 Etiket

Halaman 822 dari 1251

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Al-Qur`an (Tercetak)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021071644
: 21/10/2021 21:39:59
:
: INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

540 Etiket

: Office 8 Building 12th Floor, Unit 12I -12J Sudirman Central Business District (SCBD)
Lot 28 Senopati Raya Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta , Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190
: Sardjana Orba Manullang S.H.
: Manullang & Putranto Law Firm Jalan Denpasar Raya C4/24 Kompleks Menteri
Kuningan, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CPA OF INDONESIA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, MERAH, PUTIH
: 35
: ===Jasa akuntan; Jasa akuntan publik; Jasa akuntansi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuntansi; mempromosikan
kepentingan komersial dan bisnis akuntan profesional yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071645
: 21/10/2021 21:40:17
:
: PT INFRA SOLUSI INDONESIA

540 Etiket

: Lippo Cyberpark, Jl. Bulevar Gajah Mada No 2088, Lippo Karawaci, Kota Tangerang,
Kota Tangerang, Banten
: Siong Chong Lukman S.H., S.Mn.,
: Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Rt. 008/001 Kelurahan Kebon Jeruk Kec. Andir
Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Pasar Sakti + Lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye, Ungu, Hijau, Biru
: 41
: ===Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus
hiburan, acara seni dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga;
Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi,
instruksi online, dan program pembelajaran jarak jauh; Mengatur kompetisi, konser, permainan, festival, kuis, pencarian bakat,
kontes, seminar, konferensi dan konvensi; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi,
seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk
pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acar; Publikasi materi semua berkaitan dengan pameran,
konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Seminar, konferensi, dan kompetisi yang disediakan secara
elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet; mengorganisir konvensi, konferensi, seminar, kelas dan
lokakarya dan pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, rekreasi atau budaya; organisasi,
produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan
lainnya; pengaturan dan penyelenggaraan festival===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

566

: DID2021071646
: 21/10/2021 21:45:20
:
: PT. ALQOSBAH KARYA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUMAHAN RUKO PURI DAGO KAV. 28 RT. 006 RW. 015, KELURAHAN SUKA
MISKIN, KECAMATAN ARCAMANIK , Kota Bandung, Jawa Barat, 40293
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Basmalah
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

Halaman 823 dari 1251

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Hitam dan Putih
: 16
: ===Al-Qur`an (Tercetak)===
: JID2021071647
: 21/10/2021 21:45:39
:
: PT. GRIYA FORTUNA KULINER

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kebayoran Arcade 5 Blok F5 No.19, Jl. Boulevard Bintaro Jaya, Pondok Pucung,
Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15229
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, dan Abu-abu
: 43
: ===Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran, bar, lounge koktail,
kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di
luar gedung; Kafe kopi; Kedai kopi; Kopi ( Kafe ); Penyediaan katering; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran
masakan panggangan daging, ayam, ikan; Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas ke alas kopi yang sudah digiling;
Warung makan; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa penyediaan kopi untuk kantor; kedai roti dan kue (bakeries);
layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan
restoran; layanan kedai kopi dan makanan ringan; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah;
penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan
layanan makanan dan minuman; penyewaan ruang pertemuan; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan
24 jam; rumah makan; warung kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071648
: 21/10/2021 21:51:41
:
: PT Origin Islands Beverages

540 Etiket

: Jalan Raya Pemogan No 777x, Desa Pemogan, Denpasar Selatan., Kota Denpasar,
Bali
: Mayo Falmonti S.H.,
: Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Origin Islands Beverages - OIB
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
: ===Baju Hangat; Pakaian pantai; T-shirt; alas kaki; atasan [pakaian]; celana panjang; celana pendek; kaos polo; kemeja
lengan panjang; pakaian; pakaian renang; penutup kepala===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071649
: 21/10/2021 21:51:56
:
: PT. ALQOSBAH KARYA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUMAHAN RUKO PURI DAGO KAV. 28 RT. 006 RW. 015, KELURAHAN SUKA
MISKIN, KECAMATAN ARCAMANIK , Kota Bandung, Jawa Barat, 40293
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Burhan
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Hitam dan Putih

740

540 Etiket

Halaman 824 dari 1251

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 16
: ===Al-Qur`an (Tercetak)===
: DID2021071650
: 21/10/2021 21:58:26
:
: PT. ALQOSBAH KARYA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUMAHAN RUKO PURI DAGO KAV. 28 RT. 006 RW. 015, KELURAHAN SUKA
MISKIN, KECAMATAN ARCAMANIK , Kota Bandung, Jawa Barat, 40293
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Busyra
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 16
: ===Al-Qur`an (Tercetak)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071652
: 21/10/2021 22:02:04
:
: INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

: Office 8 Building 12th Floor, Unit 12I -12J Sudirman Central Business District (SCBD)
Lot 28 Senopati Raya Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta , Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190
: Sardjana Orba Manullang S.H.
: Manullang & Putranto Law Firm Jalan Denpasar Raya C4/24 Kompleks Menteri
Kuningan, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CPA OF INDONESIA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, MERAH, PUTIH
: 41
: ===melakukan acara pendidikan; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; pendidikan, pengajaran dan
pelatihan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan seminar pendidikan; produksi materi
pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071653
: 21/10/2021 22:05:07
:
: PT. ALQOSBAH KARYA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUMAHAN RUKO PURI DAGO KAV. 28 RT. 006 RW. 015, KELURAHAN SUKA
MISKIN, KECAMATAN ARCAMANIK , Kota Bandung, Jawa Barat, 40293
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Furqon
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 16
: ===Al-Qur`an (Tercetak)===

740

540 Etiket

Halaman 825 dari 1251

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071654
: 21/10/2021 22:13:12
:
: PT. ALQOSBAH KARYA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUMAHAN RUKO PURI DAGO KAV. 28 RT. 006 RW. 015, KELURAHAN SUKA
MISKIN, KECAMATAN ARCAMANIK , Kota Bandung, Jawa Barat, 40293
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Haq
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 16
: ===Al-Qur`an (Tercetak)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071655
: 21/10/2021 22:14:15
:
: INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

: Office 8 Building 12th Floor, Unit 12I -12J Sudirman Central Business District (SCBD)
Lot 28 Senopati Raya Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta , Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190
: Sardjana Orba Manullang S.H.
: Manullang & Putranto Law Firm Jalan Denpasar Raya C4/24 Kompleks Menteri
Kuningan, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CPA ID
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, MERAH, PUTIH
: 41
: ===melakukan acara pendidikan; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; pendidikan, pengajaran dan
pelatihan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan seminar pendidikan; produksi materi
pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071656
: 21/10/2021 22:17:59
:
: PT. ALQOSBAH KARYA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUMAHAN RUKO PURI DAGO KAV. 28 RT. 006 RW. 015, KELURAHAN SUKA
MISKIN, KECAMATAN ARCAMANIK , Kota Bandung, Jawa Barat, 40293
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: I'Rob
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 16
: ===Al-Qur`an (Tercetak)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071657
: 21/10/2021 22:22:54
:
: PT. ALQOSBAH KARYA INDONESIA

Alamat Pemohon

: PERUMAHAN RUKO PURI DAGO KAV. 28 RT. 006 RW. 015, KELURAHAN SUKA

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 826 dari 1251

MISKIN, KECAMATAN ARCAMANIK , Kota Bandung, Jawa Barat, 40293
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Ibtida
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 16
: ===Al-Qur`an (Tercetak)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071658
: 21/10/2021 22:23:43
:
: INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

540 Etiket

: Office 8 Building 12th Floor, Unit 12I -12J Sudirman Central Business District (SCBD)
Lot 28 Senopati Raya Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta , Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190
: Sardjana Orba Manullang S.H.
: Manullang & Putranto Law Firm Jalan Denpasar Raya C4/24 Kompleks Menteri
Kuningan, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INDONESIA CPA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, MERAH, PUTIH
: 41
: ===melakukan acara pendidikan; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; pendidikan, pengajaran dan
pelatihan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan seminar pendidikan; produksi materi
pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071659
: 21/10/2021 22:23:55
:
: FENNY WONGKAR

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PARADISE 13 TAHAP II BLOK R/22, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: 1KACAMATA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 35
: ===Jasa ritel dan grosir, termasuk retail dan grosir online yang menjual kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik
atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari, bagian, perlengkapan dan
aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata
dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat-tempat, rantai-rantai, tali-tali, bingkai-bingkai, pita-pita dan
pengikat-pengikat pendukung; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu,
topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Layanan ritel
dan grosir untuk bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet
yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai,
pita dan pengikat pendukung, termasuk layanan ritel dan grosir online yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung
dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; Toko
yang menjual kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca mata pelindung matahari, tempat-tempat
kaca mata, lensa kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak, tali kaca mata, kaca mata anti silau, tas, tas ransel, tas
selempang, dompet, koper, kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk pendaki gunung, jam, tali jam tangan , rantai jam
tangan, kotak jam tangan, perhiasan, gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan), logam mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu,
sandal, sepatu sandal, ikat pinggang, topi, jaket, sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, tali-tali, tambang, tempat tidur

740

Halaman 827 dari 1251

gantung, jala-jala, terpal plastik, karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar ruangan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071660
: 21/10/2021 22:30:01
:
: drg. Like Santika

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Balikpapan Baru Blok AB5 No 37 RT 009 RW 00 Kel. Damai Baru, Kec.
Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Like Dental Care
: Klinik Gigi Like

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Rose gold
: 44
: ===Analisis RNA atau DNA untuk diagnosis dan prognosis kanker; Apotek; Budidaya Bunga; Budidaya jamur; Chiropractic;

740

Dokter gigi; Jasa Layanan kesehatan Rumah Terapi untuk mengobati penyakit dimana pasien dapat mengobati dirinya sendiri
dirumah dengan cara metode pengobatan terapi manual rasional empiris dengan penggabungan 3 spesialistik ortopedi,
neurologi, dan hematologi sehingga kesembuhan bisa dirasakan pasien secara holistik dan pemulihan spontan; Jasa Operasi
katarak mata; Jasa Penyembuhan mata; Jasa Psikolog; Jasa Tambak Ikan Gurame; Jasa advis mengenai diet dan konsultasi
kesehatan di bidang nutrisi, makanan, hidrasi tubuh, kesejahteraan fisik dan psikologis; Jasa bedah plastik; Jasa bidan; Jasa
budidaya ikan; Jasa fisioterapi; Jasa informasi dan konsultasi pertanian terkait dengan praktik agrikultur dan pertanian
(farming), yaitu, jasa terkait dengan pemilihan benih, penanaman tanaman, dan penerapan bahan kimia pertanian dan pupuk
untuk produksi tanaman; Jasa inseminasi buatan; Jasa keperawatan; Jasa konsultasi kesehatan di bidang gizi, pangan,
hidrasi tubuh, kesejahteraan jasmani dan rohani serta jasa konsultasi kesehatan di bidang gizi, pangan, hidrasi tubuh,
kesejahteraan jasmani dan rohani; Jasa konsultasi kesehatan mengenai Ibu, bayi dan anak-anak; Jasa konsultasi pertanian,
termasuk jasa konsultasi pertanian yang disediakan lewat internet; Jasa konsultasi yang berhubungan dengan perawatan
mulut/oral care; Jasa layanan perawatan kesehatan melalui terapi di rumah terapi; Jasa make-up; Jasa nasehat yang
berhubungan dengan diet.; Jasa pelayanan rumah bersalin; Jasa pemberian nasehat terkait kesehatan dan kesejahteraan;
Jasa pemberian saran sehubungan dengan obat-obatan China; Jasa penyediaan advis/saran dalam bidang medis dan nutrisi.;
Jasa perawatan bayi dan anak-anak; Jasa perawatan hewan peliharaan; Jasa perawatan kesehatan; Jasa perawatan
kesehatan intra-oral; Jasa perawatan kulit; Jasa perkebunan kelapa sawit; Jasa pijat; Jasa rias pengantin; Jasa rumah
keperawatan geriatri; Jasa spa kesehatan; Jasa tes psikologis termasuk jasa penilaian tes dan melaporkan setelahnya jasa
informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; Jasa-jasa dibidang
evakuasi medis, pertolongan medis; Klinik Mata; Klinik kecantikan; Klinik medikal; Komunitas pendonor darah; Konseling yang
berkaitan dengan terapi manual rasional empiris dengan penggabungan 3 spesialistik Ortopedi, Neurologi, dan Hematologi
secara holistik; Layanan Creambath; Layanan Klinik Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin; Layanan bantuan bedah; Layanan
bantuan medis; Layanan bantuan medis yang berupa informasi medis yang diberikan untuk dan antara profesional medis
melalui Internet dan jaringan komputer global melalui penggunaan gambar medis yang diarsip dan sistem penyimpanan dan
pencarian data; Layanan blow rambut; Layanan klinik medis yang menyediakan obat-obatan China, perawatan kesehatan
sehubungan dengan obat-obatan China; Layanan konseling di bidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi yang disediakan
untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; Layanan konsultasi dan konseling dalam bidang obat pencegahan;
Layanan konsultasi di bidang pengurangan berat badan, perencanaan diet, dan pengelolaan berat badan; Layanan mandi
Turki; Layanan pengawasan di bidang pengurangan berat badan, perencanaan diet, dan pengelolaan berat badan; Layanan
pengelolaan berat badan, yaitu, menyediakan program penurunan berat badan dan pemeliharaan berat badan; Layanan
perawatan bulu mata palsu; Layanan perawatan bungkus tubuh thalasso; Layanan perawatan kesehatan; Layanan perawatan
kulit; Layanan perawatan lanjut usia [layanan medis dan keperawatan]; Layanan perencanaan diet pengurangan berat badan;
Layanan pertanian, akuakultur, hortikultura, dan kehutanan; Layanan seni menghias kuku; Layanan sinar-X; Layanan spa
(Colon hydrotherapy); Layanan spa (Colonic Irrigation); Layanan sulam alis; Layanan sulam bibir; Layanan sulam garis mata;
Layanan teknisi sinar-X; Layanan totok wajah; Layanan tukang cukur; Memberikan informasi kesehatan; Memberikan
informasi medis atau terapeutik, dan layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan ini; Menyediakan berita
mengenai acara yang berkaitan dengan medis dan kesehatan melalui Internet; Menyediakan informasi dan analisis kesehatan
yang berupa kinerja dan kualitas layanan yang disediakan oleh rumah sakit dan profesional medis; Menyediakan informasi di
bidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; Menyediakan informasi melalui
Internet dalam bidang perawatan kesehatan, yaitu, menyediakan berita dan informasi mengenai topik yang berkaitan dengan
perawatan kesehatan kepada pelanggan seperti dokter dan profesi perawatan kesehatan lainnya; Menyediakan informasi
melalui situs web, yaitu, informasi tentang pengelolaan berat badan; Menyediakan informasi terkait kesehatan, kebugaran, dan
nutrisi melalui sebuah situs web untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; Ngeluku (Membajak Sawah); Pelayanan
keperawatan medis; Pemberian bantuan medis; Pemeriksaan X-ray untuk keperluan medis; Pengujian kebugaran.; Pengujian
medis, diagnosis medis, pembedahan, dan perawatan medis dengan pemantauan jarak jauh atau operasi jarak jauh dengan
peralatan dan instrumen medis atau kedokteran hewan; Penyebaran pupuk dan bahan kimia untuk pertanian lain dari udara
dan di permukaan tanah; Penyediaan fasilitas-fasilitas untuk mandi matahari; Penyediaan mandi uap panas; Penyewaan bidet;
Penyewaan fasilitas sanitasi; Penyewaan peralatan dan instrumen medis atau kedokteran hewan; Perawatan beristirahat
[layanan medis dan keperawatan]; Perawatan kebersihan dan kecantikan bagi manusia; Perawatan kecantikan; Perawatan
kesehatan dan kecantikan untuk manusia atau hewan; Peternakan; Pijat Bali; Pijat Burma; Pijat ala Hawaii; Pijat ala Thailand;
Pusat kesehatan; Pusat kesehatan medis; Retret kesehatan; Ronce (Mengarang Bunga); Rumah perawatan; Rumah
perawatan untuk orang lanjut usia; Rumah sakit; Rumah sakit Ibu dan Anak; Rumah sakit
hewan
; Rumah sakit jasa
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pembuahan dalam tabung; Rumah sakit kekhususan; Rumah sakit umum; Rumah sakit untuk pemulihan; Rumah yang
digunakan untuk pemulihan pasien setelah sakit; Salon perawatan kulit; Salon untuk muslimah; Skrining DNA untuk keperluan
medis; Terapi Ayurvedic; Terapi Bermain; Terapi Bermain dengan metode tidak langsung; Terapi bermain yang dapat diikuti
oleh anak-anak hingga orang dewasa dengan media mainan; Terapi meditasi; Tes diagnostik medis atau uji laboratorium
klinis; Toko bunga; akupresur; akupunktur; analisis medis untuk diagnosis dan perawatan orang; analisis perilaku untuk
keperluan medis; asuhan keperawatan; bantuan dokter hewan; bantuan gigi; bantuan medis; bantuan medis darurat; bedah
kosmetik; bedah kosmetik dan plastik; berkebun; budidaya tanaman; chiropractic, fisioterapi, akupunktur, osteopati,
kedokteran olahraga, pijat dan layanan paramedis; desain dan pemeliharaan kebun; desain lansekap berkebun untuk orang
lain; desain lansekap dan layanan berkebun; desain lanskap; desain taman; donasi sperma; donor darah; elektrolisis kosmetik;
fisioterapi [terapi fisik]; gulma membunuh dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; hair removal dengan
elektrolisis; hama memusnahkan hortikultura; hama memusnahkan untuk budidaya; hama memusnahkan untuk kehutanan;
hama memusnahkan untuk pertanian; hama pemusnahan untuk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan; higienis
dan perawatan kecantikan untuk manusia; hortikultura; implantasi rambut; informasi medis; informasi yang berkaitan dengan
pijat; informasi, nasihat dan konsultasi yang berhubungan dengan kesehatan, kebersihan dan jasa perawatan kecantikan; jasa
akuakultur; jasa akuakultur, yaitu, layanan pertanian hidroponik; jasa analisis laboratorium yang berkaitan dengan perawatan
hewan; jasa aromaterapi; jasa belanja individual untuk orang lain; jasa budidaya, yaitu jasa budidaya kehidupan laut; jasa
desain bunga; jasa desain penataan bunga; jasa farmasi untuk resep kecantikan; jasa farmasi, yaitu layanan dermatologi
medis; jasa kecantikan, yaitu layanan dermatologi estetika dan layanan dermatologi kosmetik; jasa kehutanan; jasa
khitan/sunat; jasa khitan/sunat plus hypnosis; jasa klinik; jasa konsultasi kebugaran, perawatan kesehatan, diet, olahraga dan
gaya hidup; jasa konsultasi kecantikan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan penampilan pribadi (rambut, kecantikan,
kosmetik); jasa layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan dengan terapi; jasa nasihat farmasi; jasa
pembentukan alis; jasa pemberian nasehat gizi; jasa pembibitan kuda; jasa pemijatan; jasa penata gaya pribadi; jasa penata
rias; jasa pengembangbiakan domba; jasa perawatan bungkus tubuh ganggang; jasa perawatan kesehatan dan kecantikan;
jasa perawatan kosmetik untuk rambut; jasa perawatan muka; jasa perawatan obat menghilangkan rambut; jasa perawatan
pribadi (perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan perawatan kecantikan); jasa perawatan rambut, pewarnaan rambut,
penataan rambut, dan pemotongan rambut; jasa perawatan tubuh; jasa pertanian; jasa pertanian, hortikultura, dan kehutanan
yang berkaitan dengan reklamasi lahan kritis industri; jasa peternakan; jasa peternakan kuda yang berkaitan dengan
pengembangbiakan kuda; jasa salon kecantikan; jasa salon kecantikan dan perawatan kecantikan; jasa sauna; jasa seorang
psikolog; jasa spa; jasa spa, yaitu, jasa kesehatan, kebersihan, perawatan kecantikan dan kondisi kesehatan yang baik untuk
raga dan rohani; jasa tata rias kosmetik; jasa terapi; jasa terapi dan perawatan kecantikan; jasa terapi penyembuhan; jasa tes
psikologi online; jasa waxing tubuh untuk tubuh manusia; jasa yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; jasa-jasa
dibidang kedokteran dan kesehatan; jasa-jasa informasi ilmu kedokteran; jasa-jasa informasi mengenai pharmasi, hasil-hasil
ilmu kedokteran dan hasil-hasil darah; jasa-jasa informasi perawatan kesehatan; jasa-jasa penasehatan dan konsultansi ilmu
kedokteran, pharmasi, dan hasil-hasil darah; jasa-jasa penasehatan hasil panen yang berkaitan dengan pertanian dan
perkebunan; jasa-jasa penasehatan ilmu kedokteran; jasa-jasa pengujian dan penapisan (screening) ilmu kedokteran; jasajasa pengujian ilmu kedokteran atas plasma darah manusia; jasa-jasa pengumpulan, pengolahan dan pengujian darah
manusia dan plasma; jasa-jasa penyanggaan pasien-pasien; jasa-jasa pusat pengumpulan peng-operasian darah dan plasma;
jasa-jasa yang terkait dengan khitan/sunat; kecantikan untuk hewan; kedokteran gigi; keperawatan, medis; klinik khitan/sunat;
konseling dan konsultasi gaya hidup untuk keperluan medis; konseling di bidang kesehatan mental dan kesejahteraan;
konseling gaya hidup; konseling genetik; konseling gizi; konseling kesehatan; konseling kesehatan masyarakat; konseling
medis; konseling medis yang berkaitan dengan stres; konseling psikologis; konseling psikologis dan gaya hidup; konseling
psikologis staf; konseling yang berkaitan dengan psikologi holistik dan terapi okupasi; konseling yang berkaitan dengan terapi
okupasi; konsultasi bantuan medis yang diberikan oleh dokter dan tenaga medis khusus lainnya; konsultasi di bidang
kosmetik; konsultasi di bidang nutrisi; konsultasi di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi di bidang pertanian,
hortikultura dan kehutanan; konsultasi disediakan melalui Internet di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi
farmasi; konsultasi gizi; konsultasi gizi dan diet; konsultasi kecantikan; konsultasi kejiwaan; konsultasi kesehatan; konsultasi
make-up dan layanan aplikasi; konsultasi medis; konsultasi medis dan farmasi; konsultasi medis untuk memilih kursi roda
yang sesuai, toilet, kerekan yang tidak valid, bingkai berjalan dan tempat tidur; konsultasi medis yang berkaitan dengan
gangguan pendengaran; konsultasi medis, obat-obatan dan farmasi; konsultasi naturopati; konsultasi online dan layanan
konsultasi terkait dengan pertanian dan bertani, peternakan, hortikultura dan kehutanan; konsultasi perawatan kesehatan di
bidang terapi okupasi; konsultasi pertanian; konsultasi profesional di bidang penilaian risiko kesehatan, nutrisi, makanan,
hidrasi tubuh dan kesejahteraan fisik dan psikologis, termasuk advis mengenai diet; konsultasi profesional di bidang pupuk
dan persiapan pertanian lainnya; konsultasi profesional di bidang teknologi medis, bedah medis dan ortopedi; konsultasi
psikologis; konsultasi psikologis dan medis; konsultasi teknis di bidang memberi makan dan memelihara ikan, udang, dan
kehidupan laut lain yang dibudidayakan di pertanian; konsultasi terkait penanaman pohon; konsultasi yang berkaitan dengan
budidaya tanaman; konsultasi yang berkaitan dengan desain lansekap; konsultasi yang berkaitan dengan hortikultura;
konsultasi yang berkaitan dengan penanaman pohon, hortikultura, dan jasa desain lansekap; konsultasi yang berkaitan
dengan perawatan kecantikan; konsultasi yang berkaitan dengan produk farmasi dan medis; konsultasi yang berkaitan dengan
psikologi integral; konsultasi yang berkaitan dengan tes pendengaran; kontrol gulma; layanan ahli kacamata; layanan ahli
kecantikan; layanan analisis dan perawatan medis yang berkaitan dengan perawatan pasien; layanan analisis kosmetik untuk
menentukan kosmetik yang paling tepat untuk digunakan dengan bentuk wajah dan warna kulit seseorang; layanan analisis
laboratorium yang berkaitan dengan perawatan orang; layanan analisis medis untuk diagnosis dan prognosis kanker; layanan
analisis medis untuk diagnosis kanker; layanan analisis medis untuk tujuan diagnostik dan perawatan yang disediakan oleh
laboratorium medis; layanan analisis medis untuk tujuan diagnostik yang disediakan oleh laboratorium medis; layanan analisis
medis untuk tujuan perawatan yang disediakan oleh laboratorium medis; layanan analisis medis yang berkaitan dengan
perawatan orang; layanan analisis medis yang berkaitan dengan perawatan orang yang disediakan oleh laboratorium medis;
layanan analisis medis yang berkaitan dengan perawatan pasien; layanan aplikasi make-up; layanan apotek apotek; layanan
aromaterapi; layanan bank darah; layanan bank darah tali pusat; layanan bank jaringan manusia; layanan bank mata; layanan
bank sel induk; layanan bank sperma; layanan bantuan keperawatan di rumah; layanan berkebun dan memotong rumput;
layanan bidan; layanan budidaya tanaman; layanan chiropraktik hewan; layanan chiropraktik seluler; layanan chiropraktik
untuk anak-anak; layanan chiropraktik untuk hewan; layanan chiropraktik untuk individu dengan penyakit kronis; layanan
chiropraktik untuk orang dewasa; layanan cryosauna; layanan cryotherapy; layanan dari dokter homeopati; layanan
dermatologi; layanan dermatologis untuk merawat kondisi kulit; layanan diagnosis penyakit; layanan diagnosis psikologis;
layanan diagnostik medis; layanan diagnostik medis [pengujian dan analisis]; layanan diagnostik medis dan bedah;
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layanan dokter; layanan dokter gigi; layanan donasi sperma manusia; layanan drainase limfatik; layanan ekstensi bulu mata;
layanan elektrolisis dan obat menghilangkan rambut; layanan evaluasi medis; layanan evaluasi medis untuk pasien yang
menerima rehabilitasi untuk tujuan memandu pengobatan dan menilai efektivitas; layanan flebotomi; layanan ginekologi;
layanan hair removal dan reduksi permanen; layanan hair removal pribadi; layanan informasi medis dan kedokteran hewan
yang disediakan melalui Internet; layanan informasi medis disediakan melalui Internet; layanan informasi terkait lensa kontak
dan kacamata; layanan informasi veteriner disediakan melalui Internet; layanan inseminasi buatan; layanan inseminasi buatan
untuk hewan; layanan kebersihan gigi; layanan kebidanan; layanan kebidanan dan ginekologi; layanan kebugaran (wellness)
perusahaan, yaitu, memberikan bantuan dan konsultasi kepada klien perusahaan untuk membantu karyawan mereka
membuat perubahan kesehatan, kebugaran (fitness), kebugaran (wellness) dan nutrisi/gizi dalam kehidupan sehari-hari
mereka untuk meningkatkan kesehatan dalam sifat/yang bersifat layanan konsultasi kebugaran (wellness) dan kesehatan
terkait; layanan kecantikan; layanan kecantikan dan perawatan rambut; layanan kecantikan wajah dan tubuh; layanan
kedokteran gigi; layanan kedokteran gigi hewan; layanan kedokteran gigi kosmetik; layanan kedokteran gigi sedasi; layanan
kedokteran hewan; layanan kedokteran hewan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; layanan kejiwaan;
layanan kemoterapi; layanan keperawatan anak; layanan keperawatan geriatri; layanan kesehatan mental; layanan kesehatan,
yaitu, layanan untuk memungkinkan pengendalian (management) yang efektif dari satu atau lebih kondisi kronis; layanan klinik
bedah plastik dan kosmetik; layanan klinik gigi; layanan klinik kesehatan; layanan klinik medis; layanan klinik medis keliling;
layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan konseling di bidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; layanan
konseling di bidang kesehatan, nutrisi/gizi, dan kebugaran (wellness), yaitu, pelatihan kesehatan yang dipersonalisasi dan
dukungan perubahan perilaku; layanan konseling di bidang pengurangan berat badan, perencanaan diet, dan pengelolaan
berat badan; layanan konseling medis individual yang diberikan kepada pasien; layanan konseling psikologis di bidang
olahraga; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan produk biofarmasi; layanan konsultasi dan informasi yang
berkaitan dengan produk farmasi; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan produk medis; layanan konsultasi
dan informasi yang disediakan melalui Internet yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan konsultasi dan konsultasi
nutrisi; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pengendalian gulma, hama dan hama di bidang pertanian,
hortikultura, dan kehutanan; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penggunaan perawatan non-kimia
untuk pertanian berkelanjutan dan hortikultura; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penggunaan pupuk
di pertanian, hortikultura dan kehutanan; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penggunaan pupuk
kandang di pertanian, hortikultura dan kehutanan; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penggunaan
pupuk pertanian dan hortikultura; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pertanian, hortikultura, dan
kehutanan; layanan konsultasi dan nasehat di bidang perawatan kecantikan dan tata rambut; layanan konsultasi di bidang
irigasi dan pemupukan; layanan konsultasi di bidang kesehatan; layanan konsultasi di bidang tata rias; layanan konsultasi diet;
layanan konsultasi kecantikan; layanan konsultasi laktasi; layanan konsultasi rias online; layanan konsultasi rias yang
disediakan secara online atau langsung; layanan konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan nutrisi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengendalian berat badan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan penurunan berat badan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen medis; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kulit; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan rambut;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan produk farmasi; layanan koreksi penglihatan laser; layanan kosmetik; layanan
laboratorium medis untuk analisis sampel darah yang diambil dari pasien; layanan laboratorium medis untuk analisis sampel
yang diambil dari pasien; layanan laser hair removal; layanan mandi hewan peliharaan; layanan manikur dan pedikur; layanan
medis dan bedah; layanan medis dan kedokteran hewan; layanan medis dan kesehatan yang berkaitan dengan DNA,
genetika, dan pengujian genetik; layanan medis dan perawatan kesehatan; layanan medis dan perawatan untuk orang tua;
layanan medis di bidang diabetes; layanan medis di bidang fertilisasi in vitro; layanan medis di bidang nefrologi; layanan medis
di bidang onkologi; layanan medis di bidang perawatan nyeri kronis; layanan medis di bidang radiologi dan kedokteran nuklir;
layanan medis untuk perawatan kanker kulit; layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan
pemrosesan darah manusia; layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan pemrosesan darah
manusia, darah tali pusat, sel manusia, sel punca dan sumsum tulang; layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan,
perawatan dan pemrosesan darah tali pusat; layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan
pemrosesan sel induk; layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan pemrosesan sel manusia;
layanan medis yang berkaitan dengan pengangkatan, perawatan dan pemrosesan sumsum tulang; layanan mematok tulang;
layanan memotong rumput; layanan mengepang rambut; layanan microblading; layanan mikrodermabrasi; layanan obat
menghilangkan rambut; layanan oftalmologi; layanan operasi penglihatan laser; layanan optometri; layanan ortodontik;
layanan panggilan rumah medis; layanan panti jompo; layanan pas alat bantu dengar; layanan patologi yang berkaitan dengan
perawatan orang; layanan pedikur; layanan pejantan dan pembiakan untuk anjing; layanan pejantan dan pembiakan untuk
hewan; layanan pejantan dan pembiakan untuk kuda; layanan pejantan dan pembibitan untuk hewan peliharaan; layanan
pejantan dan pembibitan untuk kucing; layanan pejantan dan pembibitan untuk ternak; layanan pejantan untuk hewan; layanan
pejantan untuk kuda; layanan pejantan untuk ternak; layanan pelurusan rambut; layanan pemandian umum untuk keperluan
kebersihan; layanan pemantauan jantung transtelephone; layanan pembiakan anjing; layanan pembibitan pohon; layanan
pembibitan tanaman; layanan pemeriksaan medis; layanan pemesanan salon kecantikan untuk orang lain; layanan pemuliaan
babi; layanan pemuliaan kucing; layanan pemuliaan ternak; layanan pemuliaan untuk hewan peliharaan; layanan pemupukan
in vitro; layanan pemupukan in vitro untuk hewan; layanan pemutihan gigi; layanan penataan rambut dan salon kecantikan;
layanan pencelupan alis; layanan pencelupan bulu mata; layanan pencitraan medis; layanan pengencangan kulit laser;
layanan pengendalian hama untuk akuakultur; layanan pengendalian hama untuk hortikultura; layanan pengendalian hama
untuk kehutanan; layanan pengendalian hama untuk pertanian; layanan pengendalian hama untuk pertanian, akuakultur,
hortikultura, dan kehutanan; layanan pengendalian hama untuk pertanian, hortikultura atau kehutanan; layanan pengeriting
bulu mata; layanan pengeriting rambut; layanan pengobatan alternatif; layanan pengobatan homeopati; layanan pengobatan
olahraga; layanan pengujian mamografi; layanan pengujian medis untuk evaluasi kebugaran; layanan pengujian medis yang
berkaitan dengan diagnosis dan perawatan penyakit; layanan pengujian psikologis; layanan penilaian dan pemeriksaan
psikologis; layanan penilaian kesehatan individu; layanan penilaian psikologis; layanan penitipan siang hari klinik medis untuk
anak-anak yang sakit; layanan penyamakan airbrush; layanan penyamakan airbrush untuk tubuh manusia; layanan
penyamakan kulit airbrush; layanan penyamakan kulit kosmetik untuk manusia; layanan penyaringan kesehatan di bidang
asma; layanan penyaringan kesehatan di bidang sleep apnea; layanan penyaringan kesehatan mental; layanan penyaringan
kolonoskopi; layanan penyaringan medis di bidang apnea tidur; layanan penyaringan medis di bidang asma; layanan
penyaringan medis yang berkaitan dengan penyakit kardiovaskular; layanan penyaringan obat pra-kerja; layanan
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penyaringan osteoporosis; layanan penyaringan penggunaan narkoba; layanan penyaringan vaskular; layanan penyaringan
visi; layanan penyembuhan reiki; layanan penyemprotan penyemprotan; layanan penyesuaian lensa kontak dan lensa
kacamata; layanan penyesuaian lensa optik; layanan perawatan anjing; layanan perawatan bedah; layanan perawatan body
wrap minyak; layanan perawatan bungkus coklat tubuh; layanan perawatan bungkus lumpur; layanan perawatan bungkus
selulit; layanan perawatan bungkus tanah liat; layanan perawatan bungkus tubuh herbal; layanan perawatan bungkus tubuh
parafin; layanan perawatan bungkus tubuh pelangsing; layanan perawatan bungkus tubuh rumput laut; layanan perawatan
ekstensi bulu mata; layanan perawatan ekstensi rambut; layanan perawatan gigi keliling; layanan perawatan halaman; layanan
perawatan kecanduan; layanan perawatan kecantikan; layanan perawatan kecantikan disediakan oleh spa kesehatan; layanan
perawatan kecantikan terutama untuk bulu mata; layanan perawatan kecantikan untuk hewan; layanan perawatan kesehatan
dan kecantikan; layanan perawatan kesehatan dan kecantikan yang disediakan oleh sauna, salon kecantikan, sanatorium,
salon tata rambut dan panti pijat; layanan perawatan kesehatan rumah; layanan perawatan kesehatan untuk membantu
individu untuk berhenti merokok; layanan perawatan kesehatan untuk mengobati kanker; layanan perawatan kesehatan untuk
mengobati penyakit Alzheimer; layanan perawatan kesehatan yang dikelola; layanan perawatan kesehatan yang disediakan
oleh spa kesehatan; layanan perawatan kesehatan, yaitu, program kebugaran (wellness) dan pencegahan, program
pengendalian (management) perawatan kesehatan, program pengendalian (management) penyakit dan program
pengendalian (management) kondisi medis; layanan perawatan kesehatan, yaitu, program kesehatan yang terdiri dari aturan
diet; layanan perawatan kesuburan manusia; layanan perawatan kosmetik; layanan perawatan kosmetik untuk tubuh; layanan
perawatan kosmetik untuk tubuh, wajah dan rambut; layanan perawatan kuku; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik
dan rumah sakit; layanan perawatan medis yang disediakan oleh spa kesehatan; layanan perawatan pembungkus payudara;
layanan perawatan penarikan untuk pecandu; layanan perawatan rambut; layanan perawatan selulit; layanan perawatan
tanaman; layanan perawatan tangguh dalam sifat bantuan keperawatan; layanan perawatan tangguh dalam sifat bantuan
perawatan di rumah; layanan perawatan tubuh kosmetik; layanan perawatan tubuh kosmetik yang disediakan oleh spa
kesehatan; layanan perawatan wajah; layanan perawatan wajah dan tubuh; layanan perawatan wajah dan tubuh kosmetik;
layanan peremajaan kulit dengan laser; layanan perlebahan lebah; layanan perming bulu mata; layanan pertanian serangga;
layanan pertanian ternak; layanan pertanian, hortikultura dan kehutanan; layanan pewarnaan alis; layanan pewarnaan bulu
mata; layanan pewarnaan rambut; layanan pijat kaki; layanan pijat refleksi; layanan pijat shiatsu; layanan psikologi individu
dan kelompok; layanan psikoterapi dan terapi okupasi; layanan psikoterapis; layanan pusat kesehatan; layanan rawat jalan
dan rawat inap; layanan reboisasi; layanan rumah istirahat; layanan rumah kaca; layanan rumah konvensional; layanan rumah
sakit; layanan rumah sakit hewan peliharaan; layanan salon airbrush tanning; layanan salon kecantikan; layanan salon
kecantikan hewan peliharaan; layanan salon kecantikan untuk manusia; layanan salon kuku; layanan salon kuku (nail shops);
layanan salon penataan rambut; layanan salon penataan rambut untuk wanita, pria dan anak-anak; layanan salon perawatan
kulit; layanan salon rambut; layanan salon rambut (hair shops); layanan salon rambut untuk anak-anak; layanan salon rambut
untuk anggota layanan militer; layanan salon rambut untuk pria; layanan salon rambut untuk wanita; layanan salon rambut
untuk wanita, pria dan anak-anak; layanan salon seni menghias kuku (nail art shops); layanan salon tanning; layanan
sanatorium; layanan sauna; layanan sedot lemak; layanan semprot tanning salon; layanan skrining diabetes; layanan skrining
hepatitis; layanan skrining kanker paru-paru; layanan skrining kanker payudara; layanan skrining kanker prostat; layanan
skrining kanker serviks; layanan skrining kanker testis; layanan skrining kanker usus; layanan skrining tekanan darah; layanan
solarium; layanan spa; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa; layanan spa kesehatan untuk
kesehatan dan kebugaran tubuh dan jiwa yang ditawarkan di resor kesehatan; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan
kebugaran tubuh dan jiwa yang menggabungkan layanan pijat, perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh
kosmetik; layanan spa sehari; layanan suntanning buatan; layanan tato alis; layanan tato kosmetik; layanan telemedicine;
layanan terapi; layanan terapi bekam; layanan terapi cahaya; layanan terapi insomnia; layanan terapi kecantikan; layanan
terapi suara dan bicara; layanan threading alis; layanan tukang cukur; layanan tusuk gigi kosmetik; layanan tusuk jarum medis;
layanan visagists; layanan waxing tubuh; layanan wisata medis dalam sifat perawatan gigi, layanan medis dan bedah; layanan
wisata medis menjadi pengaturan perawatan medis di negara lain; layanan yang diberikan oleh ahli gizi; mandi hidroterapi;
manikur; meditasi untuk kesehatan; melakukan pemeriksaan medis; melakukan penapisan untuk faktor risiko penyakit
kardiovaskular; melakukan penilaian dan pemeriksaan psikologis; memberikan evaluasi dan konsultasi kebugaran (wellness);
memberikan informasi di bidang kedokteran; memberikan informasi di bidang kesehatan dan kesejahteraan; memberikan
informasi di bidang konseling dan perawatan psikologis; memberikan informasi di bidang ortodontik; memberikan informasi di
bidang penataan rambut; memberikan informasi di bidang pencegahan kanker, skrining, diagnosis dan perawatan;
memberikan informasi gizi tentang makanan untuk keperluan penurunan berat badan medis; memberikan informasi gizi
tentang minuman untuk keperluan penurunan berat badan medis; memberikan informasi kepada pasien di bidang pemberian
obat-obatan; memberikan informasi kesehatan melalui situs web; memberikan informasi kesehatan mental dan kebugaran;
memberikan informasi medis; memberikan informasi medis di bidang dermatologi; memberikan informasi medis di bidang
geriatri; memberikan informasi medis di bidang penurunan berat badan; memberikan informasi medis melalui situs web;
memberikan informasi melalui internet di bidang diabetes; memberikan informasi mengenai identifikasi tanaman dan bunga
untuk keperluan hortikultura; memberikan informasi on-line yang berkaitan dengan pencegahan penyakit jantung dan stroke;
memberikan informasi online tentang layanan medis; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui jaringan komputer
global; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui sarana elektronik; memberikan informasi perawatan kesehatan
melalui telepon; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui telepon dan Internet; memberikan informasi tentang
berkebun; memberikan informasi tentang fasilitas mandi Turki; memberikan informasi tentang fasilitas pemandian umum;
memberikan informasi tentang kecantikan; memberikan informasi tentang pertanian, hortikultura, dan layanan kehutanan;
memberikan informasi tentang suplemen makanan dan nutrisi; memberikan informasi terkait chiropractic; memberikan
informasi terkait dengan hama pemusnahan untuk pertanian, hortikultura, dan kehutanan; memberikan informasi terkait
dengan panduan diet dan nutrisi; memberikan informasi terkait dengan suplemen makanan dan gizi; memberikan informasi
terkait layanan penataan rambut dan salon kecantikan; memberikan informasi terkait layanan produk medis; memberikan
informasi terkait layanan salon kecantikan; memberikan informasi terkait moksibusi; memberikan informasi terkait pembiakan
hewan; memberikan informasi terkait pembunuhan gulma; memberikan informasi terkait penanaman pohon taman;
memberikan informasi terkait penggunaan pupuk; memberikan informasi terkait penyebaran pupuk; memberikan informasi
terkait penyebaran pupuk dan bahan kimia pertanian melalui udara dan permukaan; memberikan informasi terkait penyewaan
peralatan pertanian; memberikan informasi terkait perawatan kebun atau bunga; memberikan informasi untuk koordinator
program kebugaran (wellness); memberikan informasi yang berhubungan dengan layanan penataan rambut dan salon
kecantikan; memberikan informasi yang berkaitan dengan akupunktur; memberikan informasi yang berkaitan dengan
kedokteran gigi; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan asuhan keperawatan; memberikan informasi yang
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berkaitan dengan layanan kesehatan hewan; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan medis; memberikan
informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan fisik; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin dan
peralatan medis; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin dan peralatan untuk digunakan di salon
kecantikan atau toko tukang cukur; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin pemotong rumput;
memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan tanaman pot; memberikan informasi yang berkaitan dengan
perawatan sendi yang terkilir, keseleo atau patah tulang; memberikan informasi yang berkaitan dengan persiapan dan
pengeluaran obat-obatan; memberikan informasi yang berkaitan dengan pijat tradisional Jepang; memberikan informasi yang
berkaitan dengan pijatan; memberikan saran di bidang kesehatan, kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; memberikan saran
medis di bidang dermatologi; memberikan saran medis di bidang geriatri; memberikan saran medis di bidang penurunan berat
badan; membuat reservasi salon kecantikan untuk orang lain; memotong rambut; menenun rambut; menganalisis komposisi
tubuh manusia atau hewan untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; mengatur reservasi layanan spa; menyediakan
fasilitas bak mandi air panas; menyediakan fasilitas mandi Turki; menyediakan fasilitas pemandian umum; menyediakan
fasilitas perawatan jangka panjang; menyediakan fasilitas rehabilitasi fisik; menyediakan fasilitas rehabilitasi mental;
menyediakan fasilitas sauna; menyediakan informasi dalam bidang kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan
perawatan kulit; menyediakan informasi daring terkait kesehatan dan kebugaran; menyediakan informasi daring terkait
kesehatan dan kebugaran untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; menyediakan informasi di bidang layanan
medis, layanan klinik medis, rawat inap, pemeriksaan fisik, kedokteran gigi, layanan farmasi untuk resep kecantikan atau
sediaan medis; menyediakan informasi dibidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; menyediakan informasi kecantikan atau
estetika; menyediakan informasi medis di bidang pengobatan medis terkait kosmetik; menyediakan informasi mengenai
penggunaan dan pemilihan kosmetik, produk-produk perawatan pribadi, dan perawatan kecantikan melalui internet;
menyediakan informasi online tentang layanan pertanian dan bertani, peternakan, hortikultura dan kehutanan; menyediakan
informasi online tentang pertanian, hortikultura, dan layanan kehutanan; menyediakan informasi terkait kesehatan, kebugaran,
dan nutrisi melalui sebuah situs web; menyediakan layanan kebugaran (wellness); menyediakan layanan kesehatan dan
kebugaran (wellness), yaitu, penilaian pribadi, rutinitas yang dipersonalisasi, jadwal perawatan, evaluasi kebugaran (fitness),
dan konseling; menyediakan layanan pelatihan kesehatan; menyediakan layanan pengendalian (management) perawatan
kesehatan, yaitu, pengendalian (management) perawatan kronis; menyediakan layanan perawatan penghentian merokok;
menyediakan layanan program penurunan berat badan; menyediakan layanan skrining kanker; menyediakan panci tempat
tidur untuk pasien dalam lingkungan rumah sakit; menyediakan pemandian umum untuk keperluan sanitasi; menyediakan
rumah pemandian; menyediakan terapi laser untuk mengobati kondisi medis; menyediakan toilet portabel untuk acara-acara;
merangkai bunga; merek binatang; microblading; moksibusi; naturopati; operasi; operasi hewan; operasi plastik; operasi
pohon; osteopati; panduan diet dan nutrisi; parafango membungkus layanan perawatan; pas anggota tubuh buatan; pekerjaan
yang berhubungan dengan terapi; pelayanan medis; peletakan halaman; peletakan rumput; peletakan rumput buatan;
peletakan tanah; pemasangan kacamata; pemasangan lensa kontak; pemasangan perangkat ortopedi; pemasangan
perangkat prostetik; pemasangan tungkai tiruan, perangkat prostetik dan prostesis; pemberian perawatan psikologis;
pemberian saran psikologis; pembiakan binatang; pembinaan psikologis, konseling dan terapi; pembuatan karangan bunga;
pembunuhan gulma; pembunuhan gulma untuk pertanian, hortikultura dan kehutanan; pemeriksaan fisik; pemeriksaan pap
ginekologis; pemicu titik pijat; pemijatan; penanaman pohon; penanaman pohon kebun; penanaman pohon untuk tujuan
penyeimbangan karbon; penanaman pohon, hortikultura, dan jasa desain lansekap; penataan rambut; pengangkatan laser dari
varises; pengeluaran obat-obatan; penggantian rambut; penghancuran parasit untuk pertanian, hortikultura dan kehutanan;
penghancuran parasit, hama pemusnahan dan pembunuhan gulma untuk pertanian, hortikultura dan kehutanan; penghapusan
laser jamur kuku; penghapusan laser spider veins; penghapusan laser tato; pengobatan dislokasi sendi, keseleo atau patah
tulang; pengobatan dislokasi sendi, keseleo atau patah tulang [judo-seifuku]; pengobatan dislokasi sendi, keseleo, patah
tulang atau sejenisnya (judo-seifuku); pengobatan homeopati [layanan pengobatan alternatif]; pengobatan homeopati [layanan
pengobatan komplementer]; pengujian genetik hewan untuk tujuan diagnostik atau perawatan; pengujian genetik untuk tujuan
medis; pengujian kejiwaan; pengujian kepribadian untuk tujuan psikologis; pengujian medis; pengujian medis untuk tujuan
diagnostik atau perawatan; pengujian narkoba terhadap para peserta olahraga untuk penggunaan zat-zat yang meningkatkan
kinerja secara ilegal atau terlarang; pengujian narkoba untuk penyalahgunaan zat; pengumpulan dan pelestarian darah
manusia; penilaian risiko kesehatan; penyaringan alkohol untuk keperluan medis; penyaringan obat, alkohol dan DNA untuk
keperluan medis; penyebaran informasi mengenai jasa-jasa tersebut diatas melalui suatu jaringan komputer global;
penyebaran pupuk; penyebaran pupuk dan bahan kimia pertanian lainnya; penyebaran pupuk dan bahan kimia pertanian
melalui udara dan permukaan; penyebaran pupuk di udara; penyediaan informasi farmasi; penyediaan informasi kesehatan;
penyediaan informasi medis; penyediaan informasi medis dari situs web; penyediaan informasi medis sehubungan dengan
perawatan kesehatan; penyediaan informasi secara on-line dalam bidang perawatan tubuh dan perawatan kecantikan;
penyediaan informasi tentang pengurangan karbon dioksida dan emisi gas rumah kaca lainnya melalui proses pertanian via
situs web; penyediaan informasi terkait gizi; penyediaan informasi, termasuk online, tentang perawatan kesehatan dan
kebersihan untuk manusia atau hewan.; penyediaan layanan penilaian risiko psikologis dan informasi yang berkaitan dengan
modifikasi perilaku dan manajemen stres; penyediaan layanan sauna, salon kecantikan, penataan rambut dan pijat;
penyediaan rumah mandi; penyemprotan insektisida untuk hortikultura; penyemprotan insektisida untuk kehutanan;
penyemprotan insektisida untuk keperluan pertanian, hortikultura dan kehutanan; penyemprotan insektisida untuk pertanian;
penyemprotan produk perlindungan tanaman untuk keperluan pertanian; penyewaan alat diagnostik medis ultrasonik;
penyewaan alat pencitraan medis; penyewaan alat-alat penghilang rambut; penyewaan alat-alat pertanian; penyewaan hewan
untuk keperluan berkebun; penyewaan instalasi sanitasi; penyewaan mesin dan alat-alat untuk salon kecantikan, salon
estetika atau tempat pangkas rambut; penyewaan mesin dan alat-alat yang menggunakan sistem iontophoresis untuk
pengobatan atau pengkodisian kulit untuk tujuan rumah tangga; penyewaan mesin dan peralatan medis; penyewaan mesin
dan peralatan untuk digunakan di salon kecantikan atau toko tukang cukur; penyewaan mesin pemotong rumput; penyewaan
peralatan berkebun; penyewaan peralatan dan instalasi di bidang teknologi medis; penyewaan peralatan dan instalasi medis;
penyewaan peralatan diagnostik ultrasonik; penyewaan peralatan gigi; penyewaan peralatan medis; penyewaan peralatan
medis dan perawatan kesehatan; penyewaan peralatan memancing untuk tujuan penangkapan ikan komersial; penyewaan
peralatan perawatan kulit; penyewaan peralatan perawatan wajah untuk tujuan rumah tangga; penyewaan peralatan
pertanian; penyewaan peralatan sinar-X medis; penyewaan peralatan tata rambut; penyewaan rangkaian bunga; penyewaan
robot bedah; penyewaan tempat tidur yang khusus dibuat untuk keperluan perawatan medis; penyewaan ternak; penyewaan
toilet portabel; penyewaan wastafel dapur; penyisipan microchip subkutan ke dalam hewan peliharaan untuk tujuan pelacakan
dan identifikasi; perawatan Rambut; perawatan [medis]; perawatan anjing; perawatan bungkus tubuh; perawatan di rumahkunjungan; perawatan hewan; perawatan hewan peliharaan; perawatan hewan ternak; perawatan higienis untuk hewan;
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perawatan higienis untuk manusia; perawatan kebun; perawatan kebun atau bunga; perawatan kecantikan kaki; perawatan
kesehatan; perawatan kesehatan dan kecantikan; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk hewan; perawatan kesehatan
dan kecantikan untuk manusia; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia atau hewan; perawatan kesuburan;
perawatan kucing; perawatan kuda; perawatan kulit wajah kimia; perawatan laser kosmetik dari spider veins; perawatan laser
kosmetik jamur kuku; perawatan laser kosmetik kulit; perawatan laser kosmetik rambut yang tidak diinginkan; perawatan laser
kosmetik tato; perawatan laser kosmetik untuk pertumbuhan rambut; perawatan laser kosmetik varises; perawatan lulur;
perawatan medis; perawatan medis ambulan; perawatan medis, higienis, dan kecantikan; perawatan paliatif; perawatan
pengisi injeksi untuk keperluan kosmetik; perawatan perawatan kulit tubuh; perawatan perawatan kulit wajah; perawatan
psikologis; perawatan psikososial; perencanaan dan pengawasan diet penurunan berat badan; persewaan peralatan medis;
persewaan sarang lebah; persewaan tanaman pot; persewaan wastafel; persiapan dan pengeluaran obat; persiapan laporan
psikologis; persiapan laporan yang berkaitan dengan masalah medis; persiapan laporan yang berkaitan dengan masalah
perawatan kesehatan; persiapan profil psikologis; persiapan profil psikologis untuk keperluan medis; persiapan resep di
apotek; persiapan resep oleh apoteker; pertamanan; pertamanan (landscaping) dan perawatan kebun-kebun; pijat amatsu;
pijat anjing; pijat aromaterapi; pijat ashiatsu; pijat ayurvedic; pijat batu panas; pijat cangkang lava panas; pijat dan pijat terapi
Shiatsu; pijat drainase limfatik; pijat jaringan dalam; pijat kehamilan; pijat kuda; pijat lomilomi; pijat menggunakan kursi; pijat
olahraga; pijat prenatal; pijat refleksi; pijat shiatsu; pijat swedia; pijat terapi; pijat tradisional Cina; pijat tradisional Jepang;
psikoterapi; rawat inap; rehabilitasi fisik; rehabilitasi pasien kecanduan narkotika; rehabilitasi pasien yang kecanduan alkohol;
rehabilitasi pasien yang kecanduan narkoba; rehabilitasi pecandu; rehabilitasi untuk pasien penyalahgunaan zat; restorasi
habitat hutan; restorasi rambut; rumah khitan/sunat; salon estetika; salon kecantikan; salon kuku (nail bar); salon penataan
rambut; salon penyamakan dan layanan solarium; saran diet; saran farmasi; saran medis untuk individu penyandang cacat;
saran pertanian; saran pertanian yang berkaitan dengan praktik pertanian regeneratif; saran yang berkaitan dengan alergi;
sauna, pemandian, layanan pijat dan terapi; seeding udara; sepatu kuda dan memelihara kuku kuda [layanan pengangkut
barang]; skrining medis; skrining medis yang berkaitan dengan jantung; skrining obat untuk keperluan medis; tata rambut; tato;
tato binatang peliharaan untuk tujuan identifikasi; terapi akupresur; terapi anak berkebutuhan khusus; terapi anti-merokok;
terapi bantuan hewan; terapi berbicara; terapi fisik; terapi moksibusi; terapi musik; terapi musik untuk keperluan fisik,
psikologis dan kognitif; terapi okupasi dan rehabilitasi; terapi psikologis untuk bayi; terapi reiki; terapi seni; terapi tubuh; terapi
wicara dan pendengaran; tes penglihatan; tes psikologis untuk keperluan medis; tindik badan; vermin memusnahkan untuk
pertanian, hortikultura dan kehutanan, dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; waxing obat menghilangkan
rambut===
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basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek,
pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian
mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga
air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai,
topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut
palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; baju kaos (tshirt); baju kaos [pakaian]; celana panjang; celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang
untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; jaket [pakaian
bisnis]; jaket [pakaian]; jaket jas; jas; jas [pakaian bisnis]; jas luar; kaos; kaos berkerah; kaos kaki; kaos lengan pendek; kaos
oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos replika, celana pendek dan
kaus kaki; kaos singlet; kaos t shirt; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja berkerah;
kemeja formal; kemeja kancing; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja polo; kemeja turtleneck; kemeja
untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; pakaian; pakaian bawahan untuk wanita;
pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam pria; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit
atau imitasi dari kulit; pakaian formal; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk
anak-anak; pakaian luar untuk pria; pakaian olahraga; pakaian pas untuk pria; pakaian pria; pakaian santai; pakaian santai
untuk pria; pakaian seragam; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria;
pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian,
alas kaki, tutup kepala; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket,
kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki,
seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana
olahraga, celana olahraga; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071665
: 21/10/2021 23:37:52
:
: RONI MAWARDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kav DKI Blok C 12 No. 5, Rt. 004, Rw. 011, Malaka Jaya, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JM JURNAL MANTAN
:

591

Uraian Warna

: Hitam, Merah, Putih

740

540 Etiket

Halaman 834 dari 1251

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 41
: ===Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan kebudayaan; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan pendidikan; Penyediaan Informasi hiburan; Produksi Video ELearning; Produksi multimedia; Produksi program multimedia; Produksi video; informasi hiburan; informasi pendidikan;
informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan multimedia;
layanan pengeditan pasca-produksi di bidang musik, video, dan film; layanan produksi multimedia; memberikan informasi
tentang pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; produksi dan distribusi program televisi; produksi dan
distribusi rekaman suara, film dan video; produksi film, dan program audiovisual dan televisi; produksi hiburan langsung;
produksi materi pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran; produksi pertunjukan film dan video; produksi
podcast; produksi podcast video; produksi program radio dan televisi untuk Internet dan media lainnya; produksi program
radio, televisi dan audio; produksi rekaman audio; publikasi informasi secara elektronik tentang berbagai topik on-line;
rekaman audio dan produksi===
: JID2021071666
: 22/10/2021 00:40:01
:
: Naqiah Azzahra Sajjadyah

540 Etiket

: Pesona Khayangan Margonda Blok DW-II No.6, RT 010/ RW 028, Kelurahan
Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, 16411, Kota Depok, Jawa Barat, 16411
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Naqy’s House of Croissant & Bakery
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU
: 43
: ===Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan
minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan
dijemput; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan makanan
dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa reservasi
pemesanan untuk akomodasi dan makan; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam
dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Jasa/layanan klub
makan; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Layanan katering termasuk
layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari internet;
Layanan kedai makan; Layanan keramahtamahan akomodasi, yaitu, menyediakan perumahan sementara; Layanan
menjemput makanan; Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan
minum dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan dengannya; Layanan pemberian nasihat dan informasi yang
berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman; Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi
dan makanan dan minuman]; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Memberikan informasi dan bertukar informasi
sehubungan dengan makanan dan minuman tidak beralkohol termasuk melalui Internet; Memberikan informasi, termasuk
online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; Membuat reservasi dan
pemesanan untuk restoran dan makanan; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan,
seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; Menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan
amal; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Penyediaan makanan dan minuman di kafekafe dan bar-bar; Pondok penyediaan makanan sate; Restoran Masakan Korea; Restoran dengan layanan makan sepuasnya;
Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran yang
menyediakan se'i; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy;
Sediaan-sediaan makanan; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat makan yang menghidangkan
kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang
meyediakan minuman beralkohol (izakaya); Warung makan; Warung penyediaan makanan sate; akomodasi sementara yang
disediakan oleh peternakan Bung; akomodasi sementara yang disediakan oleh rumah singgah; cafe yang menyediakan
makanan dan minuman berbahan dasar kelor; dekorasi makanan; informasi dan saran sehubungan dengan persiapan makan;
informasi sehubungan dengan persiapan makan; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan menyediakan makanan
untuk orang yang membutuhkan [layanan amal]; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi di
bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa memasak
makanan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa penyediaan makanan berupa roti;
jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe yang
menyediakan makanan dan minuman kelor; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman;
katering makanan dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan dan
minuman untuk jamuan makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; kedai roti dan kue (bakeries);
keramahtamahan perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan minuman; konsultasi yang disediakan oleh pusat
panggilan telepon dan hotline di bidang akomodasi sementara; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara
di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara di rumah penitipan anak keluarga;
layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal
dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan
makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman

Halaman 835 dari 1251

untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak
anak; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal, yaitu,
menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan
dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan
anak keluarga anak; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus;
layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan
minuman; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental
lainnya; layanan katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk menyediakan masakan Spanyol;
layanan katering untuk menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kios
makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan makanan dibawa pulang; layanan pemesanan
dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan persiapan makanan; layanan reservasi hotel disediakan melalui
Internet; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan sommelier untuk
penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur, dan anggur dan pasangan makanan; layanan teater makan malam menjadi
penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang;
melayani makanan dan minuman; memasok makanan untuk konsumsi segera; memberikan informasi tentang layanan
restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; mengambil layanan makanan cepat saji; mengatur
dan menyediakan akomodasi sementara; menyajikan makanan dan minuman di bar susu; menyajikan makanan dan minuman
di bistro; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan
takeaway; menyajikan makanan dan minuman di toko donat; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan akomodasi di hotel dan motel; menyediakan akomodasi
hotel; menyediakan akomodasi liburan; menyediakan akomodasi sementara; menyediakan akomodasi sementara di rumah
kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah liburan; menyediakan fasilitas konferensi; menyediakan fasilitas konferensi,
pameran dan pertemuan; menyediakan fasilitas pameran di hotel; menyediakan fasilitas perkemahan; menyediakan fasilitas
pesta dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; menyediakan fasilitas untuk pameran; menyediakan fasilitas untuk pameran
dan konferensi; menyediakan fasilitas untuk pameran dan pameran; menyediakan layanan bar; menyediakan layanan hotel
dan motel; menyediakan layanan hunian darurat dalam sifat perumahan sementara; menyediakan layanan informasi
penginapan perjalanan dan layanan agen pemesanan penginapan perjalanan untuk pelancong; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman berbahan dasar kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman
untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas
konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan makanan dalam penerbangan di pesawat;
menyediakan layanan penitipan anak untuk orang dewasa dan anak-anak; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang
tua; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua, yaitu, menyediakan makanan dan minuman; menyediakan layanan
restoran; menyediakan layanan wisma; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman di bistro;
menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak untuk
orang tua; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar;
menyediakan makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba;
menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di
restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan
minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan makanan dan minuman untuk bayi dan anak usia sekolah
dasar; menyediakan makanan dan minuman untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan
makanan dan minuman untuk para tamu; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan
makanan dan minuman untuk pasien dan tamu; menyediakan makanan dan penginapan di peternakan Bung; menyediakan
makanan dan penginapan di resor kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan
umum pelanggan; menyediakan makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan amal]; menyediakan makanan untuk para
tunawisma atau yang kurang mampu; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi sementara untuk para tamu;
menyediakan pemesanan kamar dan layanan pemesanan hotel; menyediakan penginapan sementara di kamp liburan;
menyediakan pusat komunitas untuk pertemuan dan pertemuan sosial; menyediakan pusat penitipan anak; menyediakan
pusat penitipan anak untuk anak-anak, orang cacat atau orang tua; menyediakan pusat penitipan anak untuk orang tua;
menyediakan ruang konferensi; menyediakan saran dan layanan informasi on-line terkait dengan anggur dan pasangan
makanan; menyediakan selimut untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan selimut untuk orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; pengukiran makanan; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di
restoran melalui Internet; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan yang dibawa pulang
dan layanan makanan dan minuman; penyewaan dan penyewaan peralatan penerangan dan sistem penerangan untuk
digunakan dalam penerangan kota dan acara-acara publik; penyewaan kamar untuk mengadakan acara, konferensi, konvensi,
pameran, seminar, dan rapat; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah untuk konferensi, ekshibisi,
pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; penyewaan meja dapur untuk menyiapkan makanan untuk dikonsumsi
segera; penyewaan peralatan makan; penyewaan peralatan makan, peralatan makan, piring, dan aksesoris meja untuk acara
khusus; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman
untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk konsumsi segera;
persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan Jepang untuk
konsumsi segera; persiapan makanan Spanyol untuk konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; persiapan
makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; restoran
khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan
layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; rumah makan; rumah makan cina halal; tempat
makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); warung makan tradisional; warung yang
menyediakan bakso===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: DID2021071667
: 22/10/2021 00:43:46
:

540 Etiket

Halaman 836 dari 1251

730

740

Nama Pemohon

: Merry Yusetia

Alamat Pemohon

: Taman Buaran Indah 1, Blok B Nomor 179, RT 001 / RW 014, Kelurahan Klender,
Kecamatan Duren Sawit, Indonesia, 13470, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta, 13470
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUNDAELY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 3
: ===Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka,
bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar,
shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun
krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi
bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bintang terima 3; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik;
Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan
kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan
dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik
yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau
mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan
dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion
pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Maker wajah
(Kosmetik); Masker kecantikan untuk tangan; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk mandi berendam
untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk mandi, garam untuk mandi; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim,
losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan
sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pembersih
wajah (kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang
sudah dilembabkan; Pewarna untuk rambut, sampo; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik
untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk-produk makeup,
seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan
alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku;
Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Sediaan kosmetik seperti
semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk
cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan
kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik
untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit;
Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan toilet tidak
mengandung obat; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan-sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum pencerah (kosmetik); Sipat (Kosmetik);
Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Toner cair (Kosmetik); abrasive fleksibel;
apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; balsam rambut; bantalan
pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; basma [pewarna kosmetik]; basma
untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batu pemulih kaki; bedak krem; bedak tubuh untuk
keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah kosmetik; bilas warna untuk rambut; body butter untuk keperluan kosmetik;
body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk
bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan
lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
bubuk pasta gigi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; busa kosmetik yang mengandung tabir surya;
butiran pembersih wajah; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan
kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek
dan noda; concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dasar bedak; degreas, selain untuk digunakan dalam
proses pembuatan; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk
kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran
untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran untuk perawatan tubuh; deterjen binatu komersial; deterjen pencuci piring;
deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen piring; deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk keperluan rumah
tangga]; deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; ekstrak bunga [parfum]; emolien
kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah
untuk penggunaan kosmetik; esens kayu putih [minyak esensial]; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; garam mandi
kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel lidah
buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel
pasta gigi; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel penyamakan
[kosmetik]; gel setelah bercukur; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk
penggunaan kosmetik; gel wajah [kosmetik]; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan
rambut; geraniol; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk
keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; gulungan abrasif; highlighter (kosmetik); isi ulang aroma untuk
dispenser aroma ruangan listrik; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan non-listrik; kain atau tisu diresapi dengan
pembersih kulit; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan kacamata; kain diresapi dengan deterjen
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untuk membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain diresapi dengan sediaan pemolesan
untuk dibersihkan; kain kaca [kain abrasif]; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan
kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur sirih; kapur untuk
penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kompres mata
untuk keperluan kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik
dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak
mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik
dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan
matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk
anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk
menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk
penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan
perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan
perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik yang mengandung probiotik;
kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan
bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk
perawatan wajah dan tubuh; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim
kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk
berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik;
krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim obat menghilangkan rambut;
krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim penghilang bulu; krim
pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan kulit
kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh
kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk
keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion,
semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; lembaran binatu untuk
penghilang noda warna; lilin obat menghilangkan rambut; lilin tukang sepatu; linen untuk penggunaan kosmetik; losion
pelembab kulit [kosmetik]; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; lotion klarifikasi kulit nonobat; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan
minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion obat menghilangkan rambut; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion perawatan kulit kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah
dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk
keperluan kosmetik; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk
keperluan kosmetik; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pembersih jahe; masker pembersih
untuk tubuh; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; menggiling foil; menghapus
kerutan sediaan perawatan kulit; minyak Kolonyo; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk
penggunaan kosmetik; minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat;
minyak gaultheria; minyak jenggot; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak kutikula; minyak lidah buaya untuk
penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak non-obat;
minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pembersih untuk
penggunaan kosmetik; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari; minyak setelah matahari
[kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak wajah; minyak, losion dan susu
semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; mousses [kosmetik]; mutiara
mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; paket masker pengencangan
pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; paket wajah; pasta gigi dan obat kumur; pasta
kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pati untuk keperluan binatu;
pelembab setelah matahari; pelembab wajah kosmetik; pelembut kain; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pelindung
matahari (kosmetik); pelunak kutikula; pembersih saluran alkali dalam bentuk padat; pembersih saluran enzimatik; pembersih
saluran kaustik; pembersih untuk kuas kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah susu krim; pencuci
muka; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis; penghilang lem [selain untuk keperluan industri]; penghilang lilin lantai
[sediaan gerusan]; penghilang riasan mata; pensil alis; pensil kosmetik; pensil mata; penutup mata gel untuk keperluan
kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyedap untuk minuman [minyak esensial];
perasa makanan disiapkan dari minyak esensial; perasa menjadi minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik;
perasa menjadi minyak esensial, untuk tembakau; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perekat kelopak mata ganda
(kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk
keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis
kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk
keperluan kosmetik; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pewarna untuk keperluan toilet; pijat lilin untuk keperluan
kosmetik; poles dan krim untuk logam; poles gigitiruan; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang
mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku
[kosmetik]; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pemutih (kosmetik); racun lebah untuk
keperluan kosmetik; rambut rontok; rias wajah; riasan mata; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun batangan; sabun cair
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pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun
deodoran; sabun deterjen; sabun kosmetik; sabun krim; sabun mandi cair; sabun pasir; sabun wajah tanpa obat; sachet aroma
untuk bantal mata; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep tanpa obat untuk melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk
pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; sampo tanpa obat; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk
keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tanpa obat untuk wajah dan
tubuh; scrub wajah; sediaan busa untuk mandi; sediaan degreasing; sediaan degreasing dengan basis pelarut; sediaan
douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan dry-cleaning; sediaan furbishing;
sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan
kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk
berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik
untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk
mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari
sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis;
sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik
untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi;
sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan
untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk
mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan membersihkan dan mencuci
untuk keperluan rumah tangga; sediaan menghilangkan kutikula; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik;
sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan matahari; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan obat menghilangkan
rambut dan pengelupasan kulit; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersihan
busa; sediaan pembersihan kaca; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan
untuk penggunaan pribadi; sediaan pencuci piring; sediaan pengasahan; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan
penghilang warna; sediaan penghilang warna untuk rambut; sediaan pengupasan lantai; sediaan penyamakan sendiri
[kosmetik]; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti
penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu
pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles,
masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk
keperluan kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik;
sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan tanpa
obat untuk digunakan di kamar mandi; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk mengasah; sediaan untuk menghilangkan warna rambut;
sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit,
rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan,
mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan
gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semir lantai; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kulit topikal
untuk keperluan kosmetik; semprotan mulut tanpa obat; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; senyawa penggosok
lantai; serbuk gosok untuk tujuan umum; serum pemutih (kosmetik); shampoo kering; shampoo ketombe; solusi pembersih
lensa kacamata; solusi pengeritingan dingin; sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian; susu almond untuk
keperluan kosmetik; susu pembersih; susu pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu
pembersih wajah; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion;
susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
tablet deterjen pencuci piring; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit;
tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tiriskan dan cuci sediaan
yang tidak menghalangi; tiriskan sediaan pembersihan; tiriskan sediaan pemblokiran; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu
diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan
sediaan berjemur; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik;
tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan
sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; tisu diresapi dengan
sediaan perawatan kulit; tisu kacamata diresapi dengan pembersih; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah
diresapi pelembab sebelumnya; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan
pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu
sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner
wajah kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian
untuk penggunaan kosmetik; warna bulu mata; wewangian; wewangian dan wangi-wangian; wewangian untuk digunakan
dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil; wewangian untuk penggunaan pribadi;
wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut; witch hazel [sulingan herbal]; zat pengering untuk mesin pencuci piring===
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: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Toko Aladin
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HITAM, PUTIH, KUNING, HIJAU
: 35
: ===Administrasi penjualan untuk penjualan mobil-mobil; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen
penjualan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Booth penjualan minuman ringan serta makanan; Booth untuk penjualan es krim;
Counter untuk penjualan es krim; Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa -penyediaan, -penjualan, -impor, -ekspor
barang / mesin industri; Jasa advis, konsultasi, informasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa penjualan eceran dan
grosir, jasa penyebaran, jasa administrasi bisnis dan akun; Jasa agen penjualan tiket; Jasa agen penjualan untuk kosmetik;
Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan
kit kosmetik; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa layanan agen penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa
layanan agen penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan agen penjualan perangkat kontrol listrik
untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan agen penjualan untuk perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan
energi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan
instrumen-instrumen pneumatik atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan
komunikasi informasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesinmesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
peralatan dan instrumen audio dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video,
atau penerima audio-video; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi
kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan
minuman; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated
External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat
berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di
bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik
untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran
gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA
untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu,
mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk
keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat
bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh
manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel
untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam),
mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap
debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara
elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk
keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk
keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan
penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan
peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan
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penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan
dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa pemesan dan penjualan barang
secara online; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan
rumah tangga, peralatan dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur,
peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan, mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produkproduk untuk badan dan kecantikan; Jasa penjualan; Jasa penjualan alat cetak (printer); Jasa penjualan alat kendali jarak
jauh; Jasa penjualan alat musik; Jasa penjualan alat pemindai (scan); Jasa penjualan asesoris telepon seluler; Jasa penjualan
ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan barang
secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan barang – barang untuk dekorasi rumah.; Jasa penjualan batu alam, marmer,
kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; Jasa penjualan biota-biota
laut yang hidup; Jasa penjualan drone dan drone kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa penjualan eceran; Jasa
penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk
alat kesehatan secara online; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk pemanas air, peralatan dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran
secara online; Jasa penjualan ikan hias; Jasa penjualan kain; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan kopi dan biji kopi; Jasa
penjualan makanan dan minuman khas jepang; Jasa penjualan minuman bubble; Jasa penjualan minuman dengan pearl;
Jasa penjualan minuman dengan topping Boba; Jasa penjualan minuman jelly; Jasa penjualan minuman kopi; Jasa penjualan
oleh-oleh haji dan umroh; Jasa penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan pulsa telepon
dan kartu perdana baik secara langsung maupun secara onLine; Jasa penjualan retail bubuk coklat, kopi dan teh; Jasa
penjualan sawit / hasil bumi baik secara langsung ataupun secara online; Jasa penjualan sistem pengeras suara (sound
system); Jasa penjualan telepon selular baik secara online atau secara langsung; Jasa perantara bisnis yang berkaitan
dengan pembelian dan penjualan batu bara; Jasa pialang penjualan barang; Jasa ritel yang disebutkan di atas tidak termasuk
ritel penjualan barang melalui toko dengan mendatangi tempat secara langsung (brick and mortar); Jasa stand penjualan
makanan dan minuman; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan
untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau,
pengganti tembakau (bukan untuk keperluan medis), barang-barang keperluan perokok, korek api untuk perokok, alat
penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik, produk
tembakau untuk keperluan dipanaskan, perangkat dan bagian-bagian perangkat untuk memanaskan tembakau dan pengganti
tembakau untuk keperluan dihirup, tembakau sirih dengan tembakau, tembakau untuk dihirup dengan tembakau, tembakau
sirih tanpa tembakau, tembakau untuk dihirup tanpa tembakau, kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan
untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk
rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Jasa toko on-line dan gerai yang
menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas
tangan dan dompet; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam
perdagangan eceran dan grosir; Jasa-jasa penjualan retail jam tangan dan instrumen horologis; Jasa-jasa penyediaan
informasi, dan layanan jual beli tentang akar rumput; Konter untuk penjualan es krim; Layanan agen penjualan untuk engsel
pintu dari logam; Layanan agen penjualan untuk engsel pintu non-logam; Layanan agen penjualan untuk selempang jendela
dari logam; Layanan agen penjualan untuk selempang jendela non-logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat
pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan nutraseutikal; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan kosmetik;
Layanan agen penjualan yang menampilkan produk make-up; Layanan agen penjualan yang menampilkan wewangian;
Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan grosir yang disediakan oleh toko yang
menjual bagian dan aksesoris mobil; Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan
mobil baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait;
Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan
minuman; Layanan perantara komersial yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan asesoris mobil; Layanan ritel
online yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil; Layanan toko grosir online
yang menjual bahan - bahan granit, keramik; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan untuk membuat bingkai,
batu alam, panel, kertas pelapis dinding; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil; Layanan toko grosir yang menjual
mobil-mobil bekas; Layanan toko ritel online yang menjual peralatan fotografi/videografi.; Layanan toko ritel secara on-line
yang menjual parfum dan wewangian; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui
situs web secara ritel online; Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Menyediakan pusat perbelanjaan
daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Organisasi dan
manajemen program insentif dan promosi penjualan; Outlet penjualan camilan khas jepang; Penelitian pemasaran dan
promosi penjualan (untuk orang lain); Penerbitan, manajemen dan penyelesaian mata uang virtual yang disimpan dan dikelola
sebagai data elektronik untuk promosi barang dan jasa; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin dan mata uang virtual
untuk promosi barang dan jasa; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun
termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengaturan penjualan peralatan untuk mengukur
konsumsi energi listrik; Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik; Pengaturan
penjualan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Pengorganisasian, pengawasan dan administrasi usaha dari
penjualan dan skema insentif promosi, skema kartu loyalitas, skema dan program insentif, program pengharagaan, skema
poin untuk penebusan terhadap barang dan jasa; Pengorganisasian, pengoperasian dan supervisi bisnis mata uang virtual;
Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan alat sablon botol manual; Penjualan barang secara online atau offline,
baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris gadget atau teknologi; Penjualan deterjen, perekat dan preparat kimia untuk
menstabilkan tanah; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui
Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk
melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: dekorasi interior dan eksterior, yaitu linen rumah tangga, tirai bersih,
gorden dari tekstil atau plastik, tirai dari tekstil, hiasan dinding dari tekstil, kain non-anyaman (tekstil), penutup pelindung untuk
furnitur, bantal (kecuali bantal untuk keperluan medis dan pemanasan), sarung bantal, penutup furnitur dari tekstil, penutup
tempat tidur, penutup meja, batang dan cincin gorden, kait tirai, rol, pita gorden, gantungan untuk gorden, tirai dari logam,
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potongan ujung dan kurung untuk batang tirai bukan dari logam, gagang pintu bukan dari logam dan kenop untuk furnitur
bukan dari logam, renda dan bordir, pita, kawat untuk gorden, penahan gorden tidak untuk tekstil, penutup lantai dan dinding,
karpet dan permadani, bingkai foto, foto, stiker, cermin, karya seni dari logam mulia, kayu, plester atau plastik, ponsel (benda
dekoratif), kotak, kotak dari kayu atau plastik, lilin, tempat lilin, tembikar, vas, pot, penutup untuk pot, patung dan patung dari
logam mulia, porselen, terra-cotta atau kaca, air mancur, bunga kering untuk dekorasi, lampu, penutup lampu, penahan
tudung lampu, cat dan pernis, pewarna, pernis, pelapis permukaan, teras, tembikar, pot, bak (untuk tanaman), penutup untuk
pot (bukan dari kertas), kotak jendela, mangkuk hias, bak, patung dan patung batu, beton atau terra-cotta, air mancur dan
kolam, dukungan tanaman, teralis, busur, layar (furnitur), penahan vas, pouffes, tiang untuk menaruh mantel, tempat payung,
rak majalah, furnitur taman, tempat bunga (furnitur), payung, pandepo, kotak peti untuk keperluan penyimpanan, penghias
ponsel, perabot, yaitu furnitur, cermin, bingkai foto dan tempat duduk, pengharum ruangan, pengharum dan pembersih,
memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan
online atas publikasi cetak, buku, majalah, materi cetak, terbitan berkala, teks elektronik dan teks non-elektronik; Penjualan
pakaian,; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu (online); Penjualan ritel dan
penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat
dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu
yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Produksi keperluan periklanan visual; Promosi penjualan (untuk orang lain);
Promosi penjualan untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Stan untuk penjualan es krim; Tempat yang menjual berbagai
macam bir; Toko eceran yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga
dari tekstil; Toko eceran yang menjual produk susu; Toko yang melayani penjualan mesin; Toko yang menjual Karpet; Toko
yang menjual antara lain: baterai telepon seluler, -baterai isi ulang, -pengisi daya baterai untuk gawai dan telepon selular baik
secara onLine maupun langsung; Toko yang menjual batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan
pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; Toko yang menjual cat; Toko yang menjual es krim; Toko yang menjual
kosmetik; Toko yang menjual kue; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan buah;
administasi program diskon yang memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon pengiriman,
percepatan pengiriman dan akses awal terhadap acara-acara penjualan; administrasi program insentif promosi penjualan;
administrasi program pemberian insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain; administrasi skema
insentif penjualan dan promosi; administrasi skema insentif penjualan dan promosi yang melibatkan perangko perdagangan;
administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; agen pemesanan teater untuk iklan atau promosi
penjualan; agen untuk kontrak pengadaan (untuk pihak lain) untuk penjualan dari barang melalui telefon seluler dan internet;
jasa agen penjualan untuk alas kaki; jasa eceran atau jasa grosir untuk peralatan ritual; jasa grosir untuk minuman beralkohol,
kecuali bir; jasa jual beli mobil bekas; jasa jual beli mobil bekas secara online; jasa konsultasi bisnis sehubungan dengan
pengoperasian pasar elektronik untuk pembeli dan penjual barang-barang dan atau jasa-jasa pada jaringan komputer global;
jasa manajemen penjualan di internet; jasa organisasi dan manajemen program promosi insentif dan penjualan; jasa
pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan promosi, operasi, dan
penjualan di pasar domestik dan luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di Taiwan, yaitu, konsultasi riset pasar; jasa
penjualan aksesoris telepon selular; jasa penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan daging beku; jasa
penjualan dan publisitas; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan hasil laut (beku); jasa penjualan ikan; jasa penjualan
makanan atau minuman yang dioperasikan dengan memasukkan koin untuk mengeluarkan minuman atau makanan yang
dipilih; jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang baik secara langsung maupun online; jasa penjualan melalui
sistem berbasis web dan portal online di bidang perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen
untuk masuk, mengatur dan mengubah profil pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan
mengubah daftar produknya; jasa penjualan minuman teh bubble atau teh pearl; jasa penjualan produk baja ringan; jasa
penjualan ritel, grosir dan online termasuk berhubungan dengan buku dan publikasi lainnya jasa informasi, nasihat, konsultasi
dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa penjualan secara online; jasa penjualan serta
promosi untuk sediaan farmasi; jasa penjualan wisata dalam air diving dan snorkeling secara online; jasa penjualan: atap baja
ringan ,galvalum, reng, hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium, kanal c; jasa perantara bisnis untuk
menjual dan membeli barang dan jasa; jasa perniagaan yang melayani penjualan kendaraan bermotor; jasa pesanan pos dan
jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi, minuman berbahan dasar teh, minuman berbahan
dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin espresso listrik, pemadat kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat
minuman, dan kaos; jasa retail sehubungan dengan penjualan furnitur, cermin, bingkai gambar kayu, gabus, alang-alang,
rotan, anyaman, tanduk, tulang, gading, tulang insang ikan paus, cangkang, amber, kerang mutiara, meerschaum; jasa retail
sehubungan dengan penjualan kulit dan kulit imitasi, kulit halus, kulit binatang, koper, dan tas perjalanan, payung dan payung
penahan matahari, tongkat jalan, cambuk, tali kekang dan pelana kuda, backpack (sejenis ransel), tas pantai, kotak kulit atau
papan kulit, tas kantor, tongkat, kotak wadah kulit atau papan kulit, tali pengikat hewan; jasa retail sehubungan dengan
penjualan minuman ringan, minuman energi, anggur, es teh, aperitif (minuman beralkohol perangsang nafsu makan),
minuman berkarbonasi, ekstrak buah, ale jahe, grape must, must, minuman buah yang terbuat dari konsentrat, minuman
anggur manis, air malt, air seltzer, air soda, air tonik, jus sayuran, esens yang digunakan dalam sediaan minuman keras, air
barli, fruit squash, sarsaparilla, minuman beralkohol (kecuali bir); jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian luar,
celana terusan, mantel panjang, celana, parka, petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover, piyama, sandal, sari, sarung,
selendang, syal, kemeja, sepatu, kemeja lengan pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi mandi, singlet, rok, masker tidur,
sandal selop, blus lindung (smok), kaus kaki, jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket yang diisi, jas, pelindung matahari,
bretel, baju hangat, baju renang, kaus oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian dalam, celana kolor, celana dalam;
jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian rajut, kaus kaki penghangat, legging, legging, kostum topeng, sarung
tangan musim dingin, ikat pinggang uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa retail sehubungan dengan penjualan perlengkapan
dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran, penyurveian, fotografi, sinematografi, optik, penimbangan, pengukuran,
pensinyalan, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan dan pengajaran, perlengkapan dan instrumen untuk penghantaran,
pengalihan, pengubahan, pengumpulan, pengaturan atau pengendalian listrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan renda
dan bordir, pita dan jalinan pita, button kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, karpet, permadani, keset
dan bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, hiasan dinding (non-tekstil),
permainan dan alat permainan, perlengkapan senam dan olahraga, dekorasi untuk pohon natal; jasa retail sehubungan
dengan penjualan seragam, kerudung, rompi, rompi berkancing, pakaian tahan air, sepatu kayu, gelang handuk; jasa retail
sehubungan dengan penjualan tas pakaian untuk perjalanan, tas tangan, kotak topi kulit, tas haversack, kulit imitasi, kotak
wadah kunci, tali penuntun kulit, kalung hewan kulit, moleskin, dompet saku, dompet wanita, tas rucksack, tas sekolah, tas
bersabuk sekolah, tas belanja, tas perjalanan, koper perjalanan, koper kecil, kotak wadah perlengkapan mandi, yang tidak
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terpasang, tas belanja beroda; jasa toko ritel online yang menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan pertunjukkan
televisi; jasa toko untuk penjualan alat dapur; jasa toko untuk penjualan alat make up; jasa toko untuk penjualan hadiah pesta
pernikahan; jasa toko untuk penjualan hadiah ulang tahun; jasa toko untuk penjualan souvenir; jasa-jasa administrasi program
loyalitas pelanggan yang memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon pengiriman, percepatan
pengiriman dan akses awal terhadap acara-acara penjualan; jasa-jasa analitik data usaha mengenai penjualan produk dan
jasa orang lain, dan autentikasi, proses dan manajemen pembayaran selular; jasa-jasa perantara usaha untuk penjualan dan
pembeliaan barang dan jasa, yakni, memfasilitasi transaksi pembeli dan penjual dengan menyediaan informasi tentang
penjual, barang dan/atau jasa kepada pembeli; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk
penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi terkait produk melalui
jaringan telekomunikasi untuk kegunaan penjualan; keagenan atau pialang untuk kontrak penjualan produk terkait dengan
energi; konsultasi di bidang penyelesaian mata uang virtual; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang
dilakukan di Internet; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan pada jaringan komputer global;
layanan grosir penjualan aksesoris tas, gelang, cincin; layanan grosir untuk peralatan audiovisual; layanan grosir yang
berkaitan dengan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan iklan
dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan
atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa
tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat
permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan
boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan promosi penjualan; layanan nasihat yang berkaitan dengan
promosi penjualan; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah
makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana
pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi
untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh
mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan
mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan perwakilan penjualan independen; layanan ritel untuk
minuman beralkohol, kecuali bir; layanan ritel untuk peralatan audiovisual; layanan toko grosir menampilkan mantel (kecuali
pakaian untuk penggunaan eksklusif untuk olahraga dan pakaian tradisional Korea); layanan toko grosir menampilkan
peralatan audiovisual; layanan toko grosir online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir
online yang menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir;
layanan toko ritel menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel menampilkan peralatan audiovisual;
layanan toko ritel online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel online yang menampilkan
peralatan audiovisual; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring
(online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; manajemen penjualan
real estat; manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan
kedai yang menjual makanan ringan; membantu dalam eksploitasi atau pengelolaan perusahaan perdagangan atau industri,
termasuk pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu penyediaan layanan konsultasi bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi
dan mewah untuk memungkinkan mereka mendistribusikan kelebihan stok secara terkontrol dan efektif dari koleksi musim
sebelumnya; memberikan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan mata uang virtual; mempromosikan penjualan
barang dan jasa orang lain dengan memberikan dan menebus poin pembelian dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP untuk paket hiburan langsung; mengatur berlangganan
media untuk pihak lain, menjual musik secara daring dalam bentuk media digital atau tersimpan; mengatur dan melakukan
acara penjualan untuk orang lain dari ternak dan ternak terdaftar dan komersial; mengatur dan melakukan acara penjualan
untuk ternak; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang; mengatur kontrak, untuk orang lain,
untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa; mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa
perawatan gigi; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa; negosiasi kontrak
mengenai jual beli barang daur ulang dan barang bekas; negosiasi kontrak yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan
barang; optimisasi mesin pencari untuk promosi penjualan; pelacakan volume penjualan untuk orang lain; pemodelan untuk
iklan atau promosi penjualan; pengadaan kontrak untuk orang lain yang berkaitan dengan penjualan barang; pengadaan
kontrak untuk pembelian dan penjualan barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa;
pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengiklanan
penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising); pengiklanan penjualan melalui pos (directmail advertising); penjualan alat jahit, yaitu, jarum jahit, benang, penggaris untuk pola, buku skizze untuk menggambar design
secara eceran; penjualan busana muslim melalui internet / online; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi;
penjualan hijab melalui internet / online; penjualan lagu secara digital melalui jaringan online; penjualan lukisan; penjualan ritel
dan grosir busa pencuci wajah; penjualan ritel dan grosir sampo; penjualan spareparts kendaraan bermotor; penjualan telepon
seluler baik secara online maupun secara langsung; penyediaan informasi kontak bisnis antara pembeli dan penjual instrumen
keuangan dalam bentuk menghubungkan pembeli dan penjual aset keuangan; penyediaan informasi mengenai penjualan
komersial; penyediaan informasi pada penjualan komoditi; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial;
penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan laporan usaha untuk
orang lain terkait penjualan produk dan jasa orang lain; penyediaan pasar barang dan jasa secara daring bagi pembeli dan
penjual; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar daring untuk
pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; penyediaan pasar
online untuk penjual barang
dan/atau jasa; penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan timbal balik evaluasi
dan penilaian terhadap barang dan jasa dari penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha);
penyewaan mesin penjual otomatis; perdagangan barang dan jasa yang terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain
yang disediakan melalui jaringan informasi komunikasi global, yakni, penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli
barang dan jasa; perkerjaan pramuniaga yang berhubungan dengan penjualan barang dari pihak lain melalui sistem on-line
komputer; persewaan kios penjualan; persiapan presentasi audiovisual untuk digunakan dalam iklan; promosi penjualan;
promosi penjualan menggunakan media audiovisual; promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet,
ekstranet dan pemasaran; publisitas dan layanan promosi penjualan; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan
barang dan jasa; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa yang tersedia secara online; show
room (ruang pamer) penjualan mobil bekas; showroom penjualan kendaraan bermotor; toko penjualan barang elektronik baik
secara online ataupun secara langsung; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi; toko yang
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menjual botol-botol minuman; toko yang menjual perhiasan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071669
: 22/10/2021 00:48:49
:
: PT. MULYA KENCANA METALINDO

540 Etiket

: Jl. Pasir Koja 109 B Rt. 005 Rw. 002, Kel. Panjunan, Kec. Astana Anyar, Kota
Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
: Ricky Firmansyah Djong S.H.,
: Jl. Rawa Selatan 1 No. 38. RT. 007, RW. 004, Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YOQ
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 6
: ===Baja Tulangan Ulir; Besi beton; Kawat beton; Paku beton; Produk Baja Tulangan Beton; baja beton; batang logam
berulir===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071670
: 22/10/2021 00:51:25
:
: Djarwanto Margi Oetomo

540 Etiket

: Jalan Pandugo Baru Blok V - Nomor 22, Surabaya, Jawa Timur, 60297, Kota
Bandung, Jawa Barat, 60297
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MOD skincare
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071672
: 22/10/2021 01:03:30
:
: PT. Zevala Anugrah Perkasa

540 Etiket

: Jalan Taman Aster Raya Blok L.4 nomor-- 17, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga
014, Kelurahan- Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat,
Kota Bekasi, Jawa Barat, 17144
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, BIRU
: 9
: ===Alat perangkat lunak komputer untuk memfasilitasi aplikasi perangkat lunak pihak ketiga; Alat untuk mengendalikan
perangkat otomatisasi rumah, perangkat informasi yang dikendalikan oleh suara, perangkat asisten pribadi digital yang
dikendalikan oleh suara yang terintegrasikan dengan layanan yang tersedia melalui aplikasi serta aplikasi piranti lunak, alat
pengeras suara audio pintar yang terhubung ke cloud dan dikendalikan oleh suara; Aplikasi Informasi data kota; Aplikasi digital
reimbursement; Aplikasi intelligent operation platform (aplikasi platform operasi cerdas); Aplikasi komputer untuk ponsel,
tablet, dan perangkat serupa lainnya; Aplikasi komputer yang dapat dipasang maupun diunduh melalui telepon selular,
komputer, komputer berbentuk pipih dan telepon selular berbentuk pipih (tablet); Aplikasi mobile berupa video, suara dan
permainan termasuk alat untuk pendidikan bahasa; Aplikasi mobile yang dapat didownload untuk menciptakan, mengedit,
meng-upload, memposting, menunjukkan, menampilkan, berbagi, dan melihat media elektronik, klip audio, klip video, dan teks
melalui internet; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan,
makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan
kesejahteraan (wellness); Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat permainan, program online, teks, gambar, konten
multimedia dan video di terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olahraga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik,
inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan
(wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten multimedia dan
video terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan,
gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi
mobile yang dapat diunduh untuk ruang obrolan electronic dan papan buletin; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk surat
elektronik, pengiriman pesan elektronik, dan pengiriman data, gambar, dan dokumen, audio, video dan multimedia lain secara
elektronik; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan melacak data
kesehatan, mendapatkan informasi kesehatan dan kebugaran, menetapkan tujuan kesehatan dan kebugaran, mengelola dan
berpartisipasi dalam tantangan dan inisiatif kesehatan dan kebugaran, dan berpartisipasi dalam pelatihan digital di bidang
kesehatan dan kebugaran; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam grup
komunikasi, yaitu olah pesan cepat, media sosial, berbagi file, dan pencarian serta posting teks, video, gambar, dan
multimedia lainnya; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam komunikasi
group, yaitu pengiriman pesan secara instan, media sosial, file sharing, dan mencari dan memposting teks dan gambar;
Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk menulis pesan, berbagi video gambar, konten
multimedia; Aplikasi pengambil keputusan dari pimpinan; Aplikasi perangkat lunak (telepon) bergerak (mobile) untuk entri
(entry) teks dan karakter prediktif dan korektif; Aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk kontrol
mengemudi kendaraan otomatis; Aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan
otomatis, kontrol secara mandiri, navigasi, mengemudi dengan bantuan untuk kendaraan, dan mengemudi sendiri untuk
kendaraan; Aplikasi perangkat lunak digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Aplikasi perangkat lunak jaringan sebagai program komputer yang dapat
diunduh; Aplikasi perangkat lunak komputer di bidang periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Aplikasi perangkat
lunak komputer untuk agen virtual digital, sistem prediktif, pembelajaran mesin, otomatisasi proses kognitif, pengenalan pola,
pengenalan karakter, aplikasi komputasi visual, virtualisasi pengetahuan, robotik, drone, dan kendaraan tak berawak; Aplikasi
perangkat lunak komputer untuk alat pemurni air; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat pemurni udara; Aplikasi
perangkat lunak komputer untuk lemari es; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin pencuci piring; Aplikasi perangkat
lunak komputer untuk monitor-monitor pribadi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-oven; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk oven-oven microwave; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan rumah tangga; Aplikasi perangkat
lunak komputer untuk perangkat seluler, komputer pribadi, konsol, dan tablet; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk ponsel
pintar dan perangkat seluler di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan dan penjualan mobil baru dan/atau bekas,
sepeda motor, kendaraan komersial dan/ atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang terkait; Aplikasi
perangkat lunak komputer untuk sistem pengolahan air limbah untuk mengendalikan pompa, modul pemisahan, modul kontrol
dan peralatan tambahan yang digunakan dalam operasi minyak dan gas lepas pantai; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk televisi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat penghisap debu; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesinmesin pencuci pakaian; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pengelolaan pencucian pakaian; Aplikasi
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi perangkat lunak secara
lengkap (super app) untuk layanan komunikasi elektronik, layanan penjualan barang, layanan penjualan jasa, layanan
pengantaran barang, layanan kesehatan, layanan keuangan dan layanan ketenagakerjaan; Aplikasi perangkat lunak terkait
infomasi Liga Basket; Aplikasi perangkat lunak untuk bermain game Liga Basket; Aplikasi perangkat lunak untuk melihat teks,
gambar, dan konten multimedia terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan,
musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan
kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi perangkat lunak untuk telepon bergerak; Aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk komputer, ponsel, tablet, perangkat genggam, kendaraan, dan perangkat yang mendukung Internet of Things
(IoT); Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk telepon seluler; Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan
pencarian dan perekrutan atlet/ pemain basket/ pelatih basket; Aplikasi peranti lunak yang dapat diunduh (downloadable)
untuk perangkat seluler atau komputer yang menyediakan informasi yang dapat disesuaikan tentang fungsi dan fitur
kendaraan bermotor dan memberikan pengguna kemampuan untuk mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak
jauh, yaitu, mengunci dan membuka pintu kendaraan, memulai atau mematikan kendaraan, mengecek status sistem
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pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan
pengisian daya baterai, terhubung ke penasihat di call center, mencari dealer kendaraan bermotor dan jadwal perawatan dan
perbaikan kendaraan bermotor, dan permintaan bantuan di tepi jalan [sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi pesan telepon;
Aplikasi piranti lunak yang dapat diunduh dengan fitur yang menampilan database resep untuk peralatan mobile; Aplikasi
ponsel; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak) untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi
ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi
ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait
kompetisi Liga Basket; Aplikasi program komputer untuk manajemen usaha peternakan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh
untuk digunakan sehubungan dengan layanan toko ritel; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk memutar video secara
offline dengan pemutar bawaan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menelusuri video dengan browser bawaan;
Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengelola unduhan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh semua
item format; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh video besar dalam kartu memori dengan kecepatan tinggi;
Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh video dari situs web; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
mengunduh video dilatar belakang, dalam sekumpulan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh, menjeda dan
melanjutkan mengunduh video; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan akses ke informasi perawatan
kesehatan dan profesional perawatan kesehatan, dan untuk memungkinkan pemeriksaan dan konsultasi jarak jauh dengan
dokter dan profesional perawatan kesehatan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyimpan file yang diunduh dalam
folder yang dilindungi kata sandi; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk merencanakan perjalanan, menerima informasi
perjalanan, cuaca, medis, keselamatan, kesehatan, dan keamanan, menerima peringatan keamanan, dan alat konverter mata
uang; Aplikasi seluler yang dapat diunduh yang digunakan untuk pengiriman dan distribusi konten hiburan audio, video dan
multimedia termasuk teks, data, gambar, audio, video dan file audiovisual.; Aplikasi telepon genggam untuk kebutuhan
transaksi perbankan; Aplikasi telepon genggam yang diperuntukkan bagi broker/pialang asuransi untuk memberikan
penawaran asuransi, pengikatan polis asuransi dan menghasilkan dokumen polis asuransi; Aplikasi telepon seluler (perangkat
lunak); Aplikasi telepon yang dapat diunduh; Aplikasi untuk memantau perkembangan data informasi dengan laporan-laporan
berbentuk tabel maupun grafik; Aplikasi yang mobil dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pemrosesan, pemeriksaan
kembali dan penyuntingan data dari jam tangan pintar dan alat yang mobil yang menampilkan sistem pemosisian global,
kompas, barometer, altimeter, pedometer, meter detak jantung, accelerometer dan termometer; Aplikasi, podcast, aparatus
belajar dan menerjemahkan bahasa, perangkat lunak belajar bahasa, perangkat lunak AI dan mesin belajar untuk pendidikan
bahasa; Aplikasi-aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk pendidikan bisnis dan jaringan bisnis; Chips/ kepingan komputer
dengan piranti lunak yang ditanamkan untuk mengalihkan aplikasi; Komputer dan perangkat lunak bergerak dan aplikasi yang
memberikan nasehat, layanan, informasi kepada penggunanya terkait kosmetik dan memungkinkan pengguna untuk mencoba
kosmetik secara virtual; Peralatan ilmiah untuk digunakan pada aplikasi diagnostik; Perangkat keras komputer dan program
perangkat lunak komputer untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak kedalam pengiriman interaktif
untuk aplikasi multimedia; Perangkat keras komputer dan program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau
direkam untuk integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak ke dalam pengiriman interaktif untuk aplikasi
multimedia; Perangkat keras komputer, komputer tablet, peralatan telekomunikasi listrik, pengendali jarak jauh, aplikasi
perangkat lunak, perangkat lunak komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis
jarak jauh, yang digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran
dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel
tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar
mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk aplikasi seluler yang dapt diunduh, diunggah,
dilihat, ditulis, menghubungkan, dan mencari informasi lainnya; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk asisten digital pribadi;
Perangkat lunak aplikasi komputer untuk menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras
yang aman, dan melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk pengumpulan dan verifikasi informasi pengguna untuk membuat
akun blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk
penyediaan keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan
sistem kontrak pintar, blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang
didistribusikan.; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler, yaitu perangkat lunak untuk perangkat layar
sentuh yang digunakan untuk memasukkan data, teks prediktif, teks korektif, dan memasukkan teks berbasis sikap (gesture);
Perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk memasukkan (input) teks yang
digunakan untuk mengakses dan mencari pada Internet; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk layanan
terkait karyawan dan personel, yaitu, pemrosesan penggajian, persiapan, dan administrasi, penghitungan pajak penggajian,
penggajian elektronik, penyaringan latar belakang pra-kerja, waktu, kehadiran, penjadwalan, pencatatan karyawan, dan
manajemen kompensasi; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk memproses, memfasilitasi,
memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak (mobile) dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer,
pedagang, dan penjual menggunakan suatu alat komunikasi bergerak (mobile); Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat
diunduh yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan skema insentif penjualan dan promosi, skema keanggotaan,
skema bonus, skema hadiah, skema diskon dan layanan promosi; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh,
yaitu, perangkat lunak pesan instan dan perangkat lunak komunikasi untuk digunakan dalam pemrosesan, persiapan, dan
administrasi penggajian, penghitungan pajak penggajian, penggajian elektronik, penyaringan latar belakang pra-kerja, waktu,
kehadiran, penjadwalan, pencatatan karyawan, dan manajemen kompensasi; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat
diunduh yang berhubungan dengan program loyalti dan dana yang tersimpan dalam suatu akun; Perangkat lunak aplikasi
mobile untuk menyaksikan Liga Basket (rekaman); Perangkat lunak aplikasi mobile untuk menyaksikan Liga Basket secara
langsung; Perangkat lunak aplikasi untuk komputer tablet; Perangkat lunak aplikasi untuk komputer tablet untuk digunakan
dalam mengendalikan dan memantau peralatan pendingin udara; Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; Perangkat
lunak aplikasi untuk ponsel pintar; Perangkat lunak aplikasi untuk smartphone untuk digunakan dalam mengendalikan dan
memantau peralatan pendingin udara; Perangkat lunak aplikasi web; Perangkat lunak aplikasi yang terkait dengan penyewaan
mobil, taksi, dan semua jenis layanan penyewaan kendaraan penumpang; Perangkat lunak computer dan aplikasi perangkat
lunak untuk perangkat seluler yang memperkenankan, menyediakan, mengizinkan, dan memfasilitasi pengguna untuk
mendaftar dan menyewa penginapan sementara, mengakses informasi, daftar dan pengumuman tentang perumahan,
apartemen, kondominium, town house, real estate, dan iklan penyewaan; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak untuk
eksekusi, transmisi, dan penyimpanan tanda tangan elektronik yang aman.; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak
yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan orang di
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depan pintu; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan pemesanan layanan perawatan
kecantikan dan kesehatan; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan
pengujian penyakit menular; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk
mengunduh, mentransmisikan, menerima, memproses, membaca, menonton, dan mengendalikan aplikasi, data elektronik,
gambar, file audio dan video; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam verifikasi dan
otentikasi transaksi melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak komputer
dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi pengguna.; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat
lunak untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna biometrik; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi
seluler yang dapat diunduh untuk melakukan atau mencari kinerja pekerjaan, usaha atau proyek dengan imbalan uang atau
nilai; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mempromosikan jasa pihak
lain; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mencocokkan para pengguna
dengan pekerjaan, usaha atau proyek; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh
untuk menemukan pekerjaan, usaha atau proyek atas dasar permintaan; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak
aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan area pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa;
Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh yang memungkinkan urun daya
(crowdsourcing) permintaan yang berhubungan dengan kinerja pekerjaan, usaha atau proyek; Perangkat lunak komputer dan
program komputer yang dapat diunduh untuk manajemen database, membuat lembar lajur (spreadsheet) elektronik,
mendesain, membuat, mengedit dan mempublikasikan dokumen, pencatatan, email, memasukkan ke dalam kalendar,
manajemen kontak, membuat grafik presentasi, publikasi desktop, manajemen dokumen, pemrosesan kata, mengirim pesan
instan, protokol suara melalui internet (VOIP), konferensi video, konferensi audio, menggunakan bersama-sama aplikasi,
memastikan keamanan jaringan komputer, dan menyediakan deteksi dan pencegahan intrusi jaringan komputer; Perangkat
lunak komputer untuk mengirim, menerima, memproses, membaca dan menonton, dan untuk kontrol file aplikasi, data
elektronik, gambar, audio dan video; Perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data, aplikasi perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk
penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler komputasi dan komunikasi dan peralatan dan perangkat yang
terhubung dengan jaringan, yaitu perangkat lunak untuk menganalisa dan optimisasi proses booting, browser web, proses
aplikasi, perlilaku pelayanan, performa alat, baterai dan kapasitas penyimpanan, untuk memfasilitasi pemantauan, log-in jarak
jauh, dan penyediaan jasa support teknis secara langsung untuk perlindungan jasa anti-virus, dan untuk mengidentifikasi
risiko-risiko keamanan dan kerahasiaan pribadi; Perangkat lunak komputer, program komputer, dan web terkait berbasis
interface serta platform bagi konsumen untuk mengukur, mengkonfigurasi, mengoordinasi, dan mengimplementasikan
integrasi komponen sistem yang terdiri dari: pompa sirkulasi fluida dan katup terkait, otomatisasi dan kontrol untuk pompa
sirkulasi fluida tersebut, ekspansi dan separator udara untuk sistem hidronik dan Hvac, pompa sirkulasi cairan sistem
kebakaran, penukar panas, pompa dan booster air limbah domestik, pompa terintegrasi dan sistem kontrol untuk aplikasi
pabrik air dingin.; Perangkat lunak platform berbasis website dan aplikasi untuk menjual barang-barang kebutuhan bayi;
Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler; Perangkat-perangkat lunak computer dan perangkatperangkat keras computer dalam telepon genggam yang memungkinkan pemutaran dan unduhan aplikasi perangkat lunak;
Peranti lunak aplikasi yang dapat diunduh yang menampilkan informasi cuaca, berita cuaca, ramalan cuaca, informasi indeks
suhu; Perluasan, alat dan utilitas sistem komputer dalam bidang perangkat lunak aplikasi untuk menghubungkan komputer
pribadi, jaringan, aparatus telekomunikasi dan aplikasi jaringan komputer global; Piranti lunak dan aplikasi komputer yang
menyediakan analisis perilaku pengguna, forensik keamanan, manajemen risiko, pencegahan kehilangan data, perlindungan
data cloud/awan, tata kelola data, pemantauan kepatuhan, manajemen hak data, keamanan data, dan penyimpanan yang
aman serta akses ke data, file, dan media; Piranti lunak komputer untuk memudahkan para penggunadalam berkomunikasi,
berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi melalui Internet;
Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk memudahkan pengguna yang berpartisipasi dalam pertemuan dan kelas
berbasis web, dengan akses ke data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak melalui browser (peramban) web; Piranti
lunak komputer yang menyediakan pemantauan, analisis, audit, manajemen, deteksi, klasifikasi, perlindungan, laporan, dan
keamanan informasi serta data sensitif yang terletak di lingkungan komputasi awan untuk aplikasi komputer dan seluler,
platform komputer dan seluler, serta antarmuka pengguna yang terkait dengannya; Piranti lunak untuk melakukan konferensi
audio dan video, komunikasi video dan suara, pengiriman pesan singkat, layanan komunikasi Voice over Internet Protocol
(VoIP), saling berbagi aplikasi, saling berbagi desktop komputer, manajemen kehadiran, manajemen dokumen, integrasi
aplikasi; Platform arsitektur terbuka untuk keamanan elektronik dan otomatisasi aplikasi di industri pertambangan terdiri dari,
yaitu, suatu server pusat, suatu perangkat lunak untuk mengelola, modul gateway, probe jaringan, node nirkabel, modem
kendaraan, pemancar-penerima dan antarmuka kendaraan, modul lampu pada topi dan modul jaringan sensor; Probe untuk
penguji sirkuit terpadu, semikonduktor dan jaringan telekomunikasi, alat dan instrumen elektronik, elektronik opto, fotonik, dan
penguji skala nano, sinyal, gambar dan pengukur, yaitu amplifier, attenuator, filter dalam bentuk pengolah sinyal yang
berfungsi untuk menghilangkan komponen frekuensi yang tidak diinginkan dari sinyal, untuk menambahkan yang diinginkan
atau keduanya, mengondisikan dalam bentuk alat yang digunakan untuk persiapan sensor sinyal output untuk pengolahan,
konverter, mixer dalam bentuk perangkat untuk membuat frekuensi baru dari dua atau lebih sinyal untuk diaplikasikan,
modulator dalam bentuk peralatan untuk memvariasikan satu atau lebih sifat gelombang periodik untuk membawa sinyal,
demodulator, prescaler, pembagi dalam bentuk peralatan untuk menggabungkan sebagian dari sinyal dalam saluran transmisi
ke port yang memungkinkan sinyal porsi untuk digunakan pada sirkuit lain, penggabung dalam bentuk peralatan untuk
menggabungkan sinyal di port ke dalam sinyal yang sudah ada dalam saluran transmisi, isolator dalam bentuk peralatan 2 port
non-resiprokal yang memungkinkan sinyal untuk melintas hanya dalam satu arah, sirkulator dalam bentuk peralatan multi-port
non-resiprokal di mana sinyal yang memasuki port apa pun ditransmisikan hanya ke port berikutnya secara rotasi, pembatas
dioda terpadu, sakelar dan router untuk melakukan pembangkitan sinyal, pengolahan sinyal, penguatan sinyal, konversi sinyal
dan kontrol sinyal; Program aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan jam tangan pintar; Program aplikasi yang dapat
digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk manajemen aset Kekayaan
Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya
untuk penilaian Kekayaan Intelektual; Program komputer untuk digunakan dalam aplikasi grafik komputer; Software aplikasi
komunikasi melalui internet; alat pengembangan perangkat lunak untuk mengaktifkan aplikasi perangkat lunak seluler untuk
mengakses layanan backend, yaitu, penyimpanan data, pemberitahuan push, dan manajemen/pengelolaan pengguna; alat
untuk mengukur, mendeteksi dan memonitor instrumen yang digunakan pada aplikasi industri; alat untuk pengembangan
piranti lunak untuk pembuatan aplikasi mobile Internet dan antarmuka klien; alat untuk pengembangan piranti lunak, yaitu,
piranti lunak untuk pengujian aplikasi; antarmuka pemrograman aplikasi [Application Programming Interface (API)] untuk
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digunakan dalam membangun aplikasi perangkat lunak; antarmuka pemrograman aplikasi [Application Programming Interface
(API)] untuk perangkat lunak yang memfasilitasi jasa/layanan online untuk jaringan/jejaring sosial dan untuk pengambilan,
mengunggah, mengunduh, mengakses dan manajemen data; aplikasi (perangkat lunak) yang dapat diunduh untuk telepon
pintar; aplikasi komputer untuk streaming video, musik dan gambar; aplikasi multimedia interaktif dan program komputer untuk
digunakan sehubungan dengan skema keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif,
skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; aplikasi pengaturan keuangan; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk
perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat lunak [dapat diunduh]; aplikasi perangkat lunak
berkemampuan suara untuk manajemen informasi pribadi, tidak satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan
sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat
lunak fotografi dan sinematografi profesional; aplikasi perangkat lunak komputer untuk komputer yang bisa dipakai, ponsel
pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan
telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi
perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data terkait tempat kerja, termasuk sumber
daya manusia dan informasi penggajian, data waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk, data produksi, data
operasional, data logistik, data keuangan dan data perusahaan, dan manajemen personalia, pelaksanaan tugas dan
manajemen/pengelolaan alur kerja; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diprogram untuk perangkat seluler, televisi,
dan perangkat video lainnya; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat
diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer, yang dapat di unduh; aplikasi perangkat lunak metronom yang dapat diunduh;
aplikasi perangkat lunak ponsel yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak pusat data ; aplikasi perangkat lunak untuk
perangkat elektronik seluler dan perangkat elektronik portabel, yaitu, telepon seluler, telepon selular, ponsel pintar, konsol
permainan genggam, komputer tablet, komputer laptop, dan komputer notebook; aplikasi perangkat lunak untuk bermain
game; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan
perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak untuk layanan jejaring
sosial melalui internet; aplikasi perangkat lunak untuk memberikan informasi tentang kesehatan dan kesejahteraan, untuk
digunakan sehubungan dengan terapi perilaku, untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis catatan medis
dan data pasien, bagi pengguna untuk melacak gejala dan mencatat perawatan, bagi pengguna untuk melacak aktivitas fisik,
penting tanda-tanda, dan informasi biometrik, untuk mengakses dan mengumpulkan data imunisasi, untuk melacak, merekam,
dan berbagi informasi perawatan kesehatan.; aplikasi perangkat lunak untuk memposting, mendistribusikan, dan melihat
peluang kerja, untuk memposting dan melihat resume, untuk berlangganan pemberitahuan pekerjaan melalui email dan teks,
untuk menyaring pelamar pekerjaan dengan melihat atau mengunduh resume dalam database resume, untuk mencari
peluang kerja dan untuk melamar ke pekerjaan; aplikasi perangkat lunak untuk pengumpulan dan pemrosesan data terkait
tempat kerja, yaitu, data waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk, data produksi, dan data perusahaan, dan untuk
manajemen personalia, dan untuk pengelolaan perangkat seluler, yaitu, aplikasi perangkat seluler, sistem operasi seluler,
keamanan pengguna, dan keamanan aplikasi perangkat lunak; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat bergerak (mobile
application) untuk digunakan oleh pasien bedah ortopedi sebelum pembedahan dan sesudah pembedahan; aplikasi perangkat
lunak untuk perangkat bergerak (mobile application) yang memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk terlibat,
membuat stratifikasi dan memantau pasien bedah ortopedi sebelum pembedahan dan sesudah pembedahan; aplikasi
perangkat lunak untuk perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak
untuk perencanaan pernikahan; aplikasi perangkat lunak untuk produk perbankan melalui fasilitas pesan singkat (SMS);
aplikasi perangkat lunak untuk transmisi komunikasi elektronik.; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
mengakses situs web di mana pengguna dapat memposting peringkat, ulasan, dan rekomendasi pada daftar real estat liburan,
akomodasi sementara, acara, lokasi, bisnis, layanan, dan kegiatan di bidang hiburan, perjalanan, pariwisata, dan restoran;
aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pemesanan dan pemesanan transportasi, perjalanan, dan restoran;
aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; aplikasi perangkat lunak yang dipasang pada komputer pribadi
untuk mentransfer data musik dari komputer pribadi ke pemutar audio HDD (Hard Disk Drive); aplikasi perangkat lunak yang
memungkinkan pengusaha mencari dan merekrut karyawan.; aplikasi perangkat lunak yang menampilkan informasi tentang
layanan rekrutmen, solusi kepegawaian dan perencanaan karir; aplikasi perangkat lunak yang menampilkan permainan
komputer; aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan
elektronik, mobile dan online; aplikasi ponsel pintar [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat
lunak]; aplikasi seluler; aplikasi seluler untuk memantau kegiatan latihan olahraga papan; aplikasi seluler untuk perbankan,
keuangan, peminjaman dan pembayaran; aplikasi seluler yang dapat diunduh; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
digunakan dengan komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas,
peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media portabel, dan
perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menelusuri video dengan browser bawaan;
aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet; aplikasi seluler yang dapat diunduh yang
menampilkan konten hiburan, termasuk konten interaktif; aplikasi terkait dengan sistem pengaturan transportasi; aplikasi untuk
pembayaran parkir; aplikasi untuk pengawasan perusahaan sewa kendaraan dan perilaku supir kendaraan sewaan; aplikasi
yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi-aplikasi seluler yang
dapat diunduh menggunakan artificial intelligence untuk otomatisasi bisnis.; dompet elektronik yang dapat diunduh yang
digunakan untuk aplikasi blockchain; instrumen uji dan pengukuran elektronik, yaitu nano indenter untuk pengujian
nanomekanik dari semikonduktor, lapisan sangat tipis (thin film), aplikasi wafer, pelapis keras dan film DLC, bahan komposit,
serat (fiber), polimer, logam, keramik dan biomaterial; karbon nanotube untuk digunakan dalam aplikasi elektronik dan
mekanik skala sangat kecil; kartu cip terkode, dan kartu cip elektronik kosong untuk memproduksi dan memasukkan aplikasi
ke dalam terminal pengguna; kit/perangkat untuk pengembangan perangkat piranti lunak (SDK) yang terdiri dari alat
pengembangan perangkat lunak dan perangkat lunak untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API) untuk
membuat perangkat lunak dan aplikasi yang terkait dengan perangkat elektronik konsumen yang terhubung internet, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; komputer,
perlengkapan periferal komputer, hard disk drive, memori komputer, perangkat lunak komputer untuk aplikasi kecerdasan
buatan; peralatan ilmiah untuk digunakan pada aplikasi diagnostik; peralatan medis, yaitu sistem visualisasi dan menargetkan
pembedahan untuk digunakan selama bedah ortopedi yang terdiri dari bantalan EKG, penanda posisi, aplikasi perangkat
lunak yang dapat diunduh, ponsel (mobile phone) dan tempat ponsel (mobile phone case), semuanya dijual sebagai satu unit
dan digunakan untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data pasien selama bedah ortopedi; peralatan nirkabel broadband,
yaitu stasiun pangkalan telekomunikasi untuk jaringan nirkabel dan aplikasi komunikasi; peralatan pengujian on-destruktif yang
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digunakan dalam aplikasi industri; peralatan telekomunikasi untuk menyediakan akses pihak ketiga ke, dan memungkinkan
transmisi video, data dan suara melalui, jaringan komunikasi global, yaitu, komputer seluler dan akses dan terminal telepon
seluler, stasiun pemancar dasar dan bagian radio nirkabelnya, pemancar data, repeater data, router dan switch, sirkuit
transmisi, lingkaran arus terpadu, perangkat keras komputer, klien dan server cloud mobile (mobile cloud clients and servers),
multiplexer, prosesor sinyal digital, prosesor sinyal frekuensi radio, sirkuit switching seluler (mobile switching circuits),
pengontrol listrik lalu lintas udara, pengontrol/pengendali listrik mobilitas, pengontrol listrik akses, pengontrol/pengendali listrik
port jarak jauh, port radio, antena, komponen radio elektronik, perangkat lunak untuk aplikasi telekomunikasi, dan jaringan inti
seluler (mobile core networks) yang terdiri dari transceiver data, jaringan nirkabel dan gateway untuk pengumpulan,
pengiriman/transmisi dan pengelolaan data, suara dan video; perangkat keras komputer dan aplikasi perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk pemrograman jaringan area lokal, luas, dan global serta infrastruktur jaringan di perangkat seluler,
televisi, dan perangkat video lainnya; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi (termasuk yang dapat diunduh);
perangkat lunak aplikasi blockchain; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi komputer
untuk streaming dan menyimpan
konten media audio-visual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat bergerak (mobile) untuk interworking dengan
aksesoris perangkat bergerak (mobile), yaitu earphone, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala (headphones), baterai
isi ulang; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform
berbasis blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk pertukaran digital untuk item barang virtual; perangkat lunak aplikasi
komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk pertukaran digital untuk item virtual; perangkat
lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olahraga yang
menampilkan layanan pelatihan pribadi, pelatihan, latihan (workouts) dan penilaian kebugaran (fitness); perangkat lunak
aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler untuk mendukung program kebugaran (wellness) perusahaan;
perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, atau perangkat seluler lainnya, yaitu, perangkat lunak untuk
mengendalikan perangkat yang meningkatkan atau memperkuat suara sekitar atau menutupi kebisingan; perangkat lunak
aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler, yaitu, alat pengembangan
perangkat lunak untuk membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam manajemen basis data di bidang catatan karyawan dan manajemen sumber daya manusia (SDM),
waktu, kehadiran, penjadwalan, penggajian dan kepatuhan pajak, manajemen kompensasi, pembelajaran dan
pengembangan, dan perencanaan suksesi; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada
telepon seluler, yaitu, perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses ke permainan elektronik melalui situs web jaringan
sosial online; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk tablet; perangkat lunak aplikasi komputer yang
dapat diunduh untuk tablet perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk telepon seluler
yang memungkinkan pelanggan untuk mencari melalui basis data online di bidang pakaian, sepatu, aksesoris, jam tangan,
mainan, dan kartu untuk perdagangan, dan untuk membeli barang-barang konsumen dan melihat informasi produk; perangkat
lunak aplikasi pemrograman antarmuka (API) untuk membangun/menampilkan gambar, memanipulasi dan memproses
gambar; perangkat lunak aplikasi pemrograman antarmuka (API) yang dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi permainan
gawai yang dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi seluler untuk digunakan pada perangkat
seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyediakan akses ke sumber daya manusia, informasi penggajian, karyawan, dan data
perusahaan, memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data terkait tempat kerja, yaitu, informasi sumber daya manusia
dan penggajian, data waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk, data produksi, data operasional, data logistik, data
keuangan dan data perusahaan, dan manajemen personalia, pelaksanaan tugas dan manajemen/pengelolaan alur kerja;
perangkat lunak aplikasi seluler untuk membuat program pelatihan kebugaran (fitness) yang dipersonalisasi; perangkat lunak
aplikasi untuk digunakan dengan robot; perangkat lunak aplikasi untuk layanan cloud computing; perangkat lunak aplikasi
untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyelidiki aplikasi yang mencurigakan dengan menggunakan mesin
analisa berbasis cloud; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak aplikasi untuk telepon pintar; perangkat
lunak aplikasi untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi untuk telepon seluler, dapat diunduh; perangkat lunak computer
untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyediakan crowd-sourcing dan statistik yang teragregasi tentang
keterpercayaan dan keamanan aplikasi perangkat lunak lain berdasarkan masukan dari pengguna; perangkat lunak dalam
bentuk aplikasi seluler; perangkat lunak dalam bentuk aplikasi seluler untuk membuat, berbagi, menyebarluaskan dan
memposting iklan; perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk data penyakit menular dan manajemen
informasi; perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menerima, menyimpan, menampilkan, melacak,
berbagi, melaporkan, memelihara, mengelola, memantau, dan menganalisis data dan informasi penyakit menular; perangkat
lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler yang dapat di unduh;
perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler, dapat diunduh; perangkat lunak dan perangkat keras untuk mengelola
informasi identitas, hak akses ke sumber daya dan aplikasi informasi dan kegunaan autentikasi; perangkat lunak komputer
dalam bentuk pemrograman aplikasi antarmuka (API) yang memfasilitasi layanan online untuk jejaring sosial, membangun
aplikasi jejaring sosial dan untuk memungkinkan pengambilan data, mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola;
perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna; perangkat lunak
komputer dan aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengunggah, mengunduh, menangkap,
mengedit, menyimpan, mendistribusikan dan berbagi konten fotografi dan video dan data digital lainnya melalui jaringan
komputer global dan lokal dan melalui perangkat seluler; perangkat lunak komputer dan aplikasi seluler untuk memungkinkan
mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, membuat blog, streaming, menghubungkan,
berbagi, mengumpulkan, mengatur, mengedit, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau
informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler blockchain;
perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API), tidak satupun barang tersebut
untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional
khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk digunakan
sebagai pemrograman aplikasi antarmuka (API); perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai program aplikasi
antarmuka (Application Programming Interfaces “API”); perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data;
perangkat lunak komputer untuk membantu pengembangan aplikasi berbasis blockchain; perangkat lunak komputer untuk
menambah kemampuan audio-visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks, audio, grafis, gambar diam dan
gambar bergerak; perangkat lunak komputer untuk mengakses, menelusuri, dan mencari basis data, audio, video, dan konten
multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, pasar aplikasi perangkat lunak secara online, tidak satupun barang tersebut
untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional
khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; perangkat lunak komputer untuk
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mengembangkan dan mengoperasikan jaringan dan aplikasi komputer cloud (cloud computer); perangkat lunak komputer
untuk mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan aplikasi blockchain konsumen; perangkat lunak komputer untuk
mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan kemampuan audiovisual
dan aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan kemampuan audiovisual dari aplikasi multimedia;
perangkat lunak komputer untuk pengembangan, penyebaran, dan manajemen sistem komputer dan aplikasi.; perangkat
lunak komputer yang dalam sifat aplikasi mobile untuk verifikasi dan pembuktian identitas pengguna; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh dan direkam untuk mengontrol dan mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk menerima, mengelola, dan
membayar dana melalui jaringan komputer; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, platform aplikasi jaringan
terbuka yang dapat diunduh untuk pengembangan, penerapan, pengujian, konfigurasi, pemantauan, dan hosting aplikasi
jaringan; perangkat lunak komputer yang membantu komputer dalam menyebarkan aplikasi paralel dan melakukan komputasi
paralel; perangkat lunak komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan perangkat lunak aplikasi seluler untuk
digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video; perangkat lunak pelatihan dan aplikasi
seluler yang dapat diunduh di bidang pengujian penyakit menular; perangkat lunak pendidikan dan aplikasi seluler yang dapat
diunduh di bidang pengujian penyakit menular; perangkat lunak pengembangan aplikasi; perangkat lunak sistem operasi
komputer yang dapat diunduh yang menampung aplikasi perangkat lunak komputer dan memfasilitasi interaksi dengan
komputer dan periferal lain di seluruh jaringan perusahaan; perangkat lunak sistem operasi yang menyelenggarakan aplikasi
perangkat lunak komputer dan memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal lain di seluruh jaringan perusahaan;
perangkat lunak tengah komputer, yaitu, perangkat lunak yang menengahi antara sistem operasi dari suatu alat bergerak dan
perangkat lunak aplikasi dari suatu alat bergerak; perangkat lunak untuk TV pintar (aplikasi); perangkat lunak untuk aplikasi
komputer; perangkat lunak untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API); perangkat lunak untuk
digunakan sebagai application programming interface (API) untuk pengembangan, pengujian, dan pengintegrasian aplikasi
perangkat lunak; perangkat lunak untuk digunakan sebagai application programming interface (API) untuk pengembangan,
pengujian, dan pengintegrasian aplikasi perangkat lunak blockchain; perangkat lunak untuk memungkinkan pembangunan
aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), berinteraksi dengan kontrak pintar
blockchain, dan pertukaran komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dalam jaringan
sosial; perangkat lunak untuk memungkinkan pengembangan, penilaian, pengujian, dan pemeliharaan aplikasi perangkat
lunak bergerak (mobile) untuk perangkat/alat komunikasi elektronik portabel, yaitu, telepon bergerak (mobile), telepon pintar
(smartphones), komputer genggam dan tablet komputer; perangkat lunak untuk mengembangkan, menyebarkan, dan
mengelola aplikasi perangkat lunak, dan mengintegrasikan aplikasi perangkat lunak untuk mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan
akun token utilitas; perangkat lunak untuk operasi dan aplikasi untuk perangkat komunikasi nirkabel yang mencakup satu atau
lebih transmisi, satu atau lebih penerima, dan satu atau lebih prosesor, untuk menyediakan layanan komunikasi nirkabel ke
satu atau lebih perangkat, yaitu, menghubungkan dengan beberapa perangkat melalui jaringan nirkabel lokal dan untuk
menghubungkan perangkat dengan internet melalui jaringan area luas nirkabel; perangkat lunak untuk pengguna terdaftar di
bidang aplikasi terdesentralisasi (DApps); perangkat lunak untuk platform berbasis blockchain, yaitu perangkat lunak untuk
aplikasi terdistribusi; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk komunikasi data medis antara
fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi
desktop untuk memfasilitasi komunikasi antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan, dan pasien; perangkat
lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk memfasilitasi perawatan medis kolaboratif antara fasilitas
medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop
untuk merekam data medis; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk pelacakan dan
pemeliharaan rencana kesehatan dan perawatan; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam
bentuk aplikasi seluler untuk membuat, berbagi,
menyebarkan, dan memasang iklan; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler untuk digunakan di
bidang otomotif; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler untuk jejaring sosial; perangkat lunak yang
dapat diunduh dalam sifat aplikasi mobile untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna biometrik; perangkat lunak yang
dapat diunduh dan aplikasi seluler untuk digunakan di bidang pengujian penyakit menular; perangkat lunak yang dapat
diunduh yang bersifat aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna untuk mencari, menemukan, meneliti, menganalisa,
membandingkan, menjual, dan membeli barang dan jasa melalui Internet, jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan
telekomunikasi nirkabel; perangkat lunak, yaitu, aplikasi yang menyediakan fungsionalitas jaringan/jejaring sosial;
perlengkapan pengolah data tetap, dapat dipindah dan on-board untuk digunakan pada kendaraan darat, udara dan laut
sehubungan dengan keamanan forensik dan aplikasi transport untuk aplikasi yang melibatkan aspek medis dan hukum;
permainan dan aplikasi elektronik
untuk perangkat seluler termasuk
telepon seluler, tablet, komputer
laptop, PDA dan jam tangan pintar,
dan untuk komputer dan konsol
permainan; piranti keras komputer dengan piranti lunak yang tertanam untuk mengalihkan dan router aplikasi (aplikasi yang
dapat diinstalasikan pada sistem operasi sehingga system operasi tersbut akan memiliki kemampuan seperti router); piranti
lunak komputer cloud yang digunakan pada aplikasi, manajemen database, dan penyimpanan data elektronik perusahaan;
piranti lunak untuk memantau kinerja cloud, web dan aplikasi; piranti lunak untuk menilai keamanan aplikasi; piranti lunak yang
digunakan untuk menjalankan komputasi cloud yang berbasis aplikasi; piranti lunak yang menyediakan akses berbasis web
untuk aplikasi dan layanan melalui suatu web yang mengoperasikan sistem atau portal antarmuka; platform berbasis website
dan aplikasi; platform perangkat lunak untuk menyediakan program interface untuk pihak ketiga untuk mengakses konten situs
web dan data untuk pengembangan web dan pengembangan aplikasi situs web; program alat pengembangan aplikasi untuk
keperluan komputer pribadi dan komputer genggam; program aplikasi antarmuka (Application Programming Interfaces “API”)
untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk jejaring sosial, membangun aplikasi jejaring
sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan mengelola data,
perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk mengunggah, mengunduh, mengakses, memasang, menampilkan,
menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan, membagi dan menyediakan media elektronik atau informasi melalui
jaringan komputer dan komunikasi; program aplikasi cerdas, dapat diunduh untuk terminal nirkabel ; program aplikasi intelijen
untuk terminal nirkabel yang dapat diunduh; program aplikasi kecerdasan untuk terminal nirkabel yang direkam; program
aplikasi untuk tujuan mempromosikan gaya hidup yang aktif dan kesehatan dengan memberi penghargaan kepada pelanggan
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karena telah aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; program aplikasi yang bisa diunduh untuk telepon seluler,
komputer tablet dan komputer genggam untuk rencana asuransi jiwa dan kesehatan yang mempromosikan kesehatan dan
kebugaran dengan memberi penghargaan kepada pelanggan yang aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan dengan
diskon premi asuransi; program komputer platform perangkat lunak komputer untuk jaringan dan aplikasi komputasi awan
(cloud computing); program perangkat lunak komputer untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak computer, tidak
satupun barang tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; sakelar sensor,
pengontrol sensor, sensor gerakan, sensor jarak, sensor jarak jauh dan sensor pengukur, aparatus telemetri, perangkat lunak
komputer untuk integrasi aplikasi dan database; sistem aplikasi platform perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk
industri pertambangan terdiri dari suatu server pusat jaringan, suatu perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk
modul router jaringan, node nirkabel, yaitu, modem kendaraan router jaringan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit
antarmuka dan modul router jaringan untuk kendaraan, modul lampu pada topi, yaitu, sirkuit antarmuka dan modul router
jaringan untuk penambang dan modul jaringan sensor, yaitu, modul router jaringan yang menyampaikan informasi dari sensor
yang ditempatkan di tambang ke server pusat jaringan; software aplikasi utk mengakomodasi segala kebutuhan chef (koki)
dan lowongan kerja di bidang kuliner; terminal elektronik untuk keperluan pengamanan permainan, lotre dan aplikasi
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: ===Laci menarik kayu; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari kayu; furnitur dari kayu; furnitur outdoor dari kayu;
furnitur taman dari kayu; furnitur yang terbuat dari kayu atau pengganti kayu; gagang pintu dari kayu; karya seni yang terbuat
dari bambu; karya seni yang terbuat dari kayu; kotak kayu; meja balok kayu cacah; partisi furnitur dari kayu; piala kayu, gabus,
alang-alang, tebu, anyaman, tanduk, tulang, gading, tulang ikan paus, kulit, kuning, bunda mutiara, meerschaum atau dari
plastik; plakat kayu; rak kayu [perabot]; selubung botol dari kayu; sofa dari kayu; tirai jendela indoor dari anyaman kayu;
tongkat kayu; ukiran kayu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: D152021071674
: 22/10/2021 05:45:50
:
: Dita Lestawiyanti

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BTN Zarindah Permai Blok E No. 3, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 90235
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MBAFARA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, kuning, jingga, ungu, hijau, biru, hitam, putih
: 29
: ===Ayam ungkep; Daging ayam beku; Makanan siap masak terutama terdiri dari daging; Olahan ayam kampung; ayam
bumbu beku (frozen) siap saji; makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan olahan
terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; singkong beku; singkong, diolah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D322021071675
: 22/10/2021 06:01:29
:
: HASRIANI

540 Etiket

540 Etiket

: JL.ANDI MAKKASAU PINGGIR KANAL MAMUJU, Kabupaten Mamuju, Sulawesi
Barat, 91515
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Anhi Cake
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ungu; hitam; putih; hijau
: 30
: ===Kue-kue; Roti kering; Roti pastry; roti gandum; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071676
: 22/10/2021 06:19:34
:
: PD. OMNILAB

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Patriot No.70, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul,, Kabupaten
Garut, Jawa Barat, 44151
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MUFFIN KILLER & LUKISAN
: MUFFIN KILLER Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Tua dan Putih
: 34
: ===Cairan rokok elektronik (e-liquid) terdiri dari perasa dalam bentuk cair, selain minyak esensial, yang digunakan untuk
mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa
dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari
propilen glikol; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari sayuran gliserin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D322021071677
: 22/10/2021 06:23:49
:
: RONI SANTOSO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BTN BUKIT KAREMA INDAH BLOK G/03 MAMUJU, Kabupaten Mamuju, Sulawesi
Barat, 91515
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AHARSA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 29
: ===Ikan Bungkus; keripik ikan; produk ikan olahan; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk olahan ikan dalam
botol===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021071678
: 22/10/2021 06:24:41
:
: NUR IRNA YULIYANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MANDALAGIRI NO.95 RT.002 RW.006 KEL.PAKUWON, Kabupaten Garut, Jawa
Barat, 44117
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: Berdine

540 Etiket
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566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat dan hitam
: 3
: ===Air beling; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan riasan; Balsem dan losion yang dipakai setelah
bercukur; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi
bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bulu mata buatan; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa rambut; Esensi untuk
keperluan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan
sediaan pembersih riasan.; Kolonye; Krim jerawat; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi;
Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim tabir surya; Krim untuk
mandi; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Kuku buatan; Lipensetip; Losion dan serum; Losion pelindung
sinar UV; Losion pijat wajah; Losion untuk wajah; Masker wajah (kosmetik); Minyak bayi; Minyak memperbaiki rambut Jepang;
Pelapis kuku; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Pewangi dan produk pewangi untuk
penggunaan pribadi; Pewarna dan cat rambut; Pomade alis; Pomade bibir; Produk perawatan rambut; Sabun; Sabun
Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan buatan untuk proses
mencoklatkan kulit; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kecantikan
tanpa obat; Sediaan mandi; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan
pengelupas cat dan sticker; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat dan pernis; Sediaan penghapus perekat; Sediaan
penyegar udara; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan
pewarna kuku; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan sediaan untuk membuang lemak; Sediaan
untuk mandi dan mandi; Sediaan untuk memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan
untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum kecantikan
(kosmetik); Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Tanah liat (kosmetik); Tempat
lipstik; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Vitamin rambut; air bunga jeruk [sulingan herbal]; air lavender; air mawar
[sulingan herbal]; air parfum; air wangi; alis palsu; alis palsu perekat diri; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan
kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bahan-bahan dan sediaan pembersih; balm cukur; balm rambut non-obat;
balsam rambut; balsem setelah dicukur; bantalan diresapi dengan sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan
kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih
diresapi dengan sediaan toilet; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basma [pewarna kosmetik];
basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat; batu cukur
[astringen]; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek untuk
keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah;
bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bilas warna untuk rambut; bintsuke-abura [minyak
memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik;
bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh;
bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat
untuk compacts [kosmetik]; bubuk pencuci rambut; bubuk sabun; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bulu
mata palsu; busa cukur; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cat kuku; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku
gel; cat sediaan pengupasan; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; cologne setelah bercukur; colognes, parfum dan
kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cotton buds
untuk penggunaan pribadi; cuci masker; decalcomanias untuk kuku; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan
pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk
kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk perawatan tubuh; eau de toilette; ekstrak
herbal untuk keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut; emolien rambut untuk keperluan
kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; foundation
cair; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan
kosmetik; gel cukur; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel mata untuk
keperluan kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
pelindung rambut; gel penata alis; gel penata rambut; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel pra-cukur; gel rambut;
gel rambut dan mousse rambut; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk
penggunaan kosmetik; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; ginseng
mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter kuku; glitter untuk keperluan
kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau
untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut; hidrogen peroksida untuk
keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain diresapi dengan sediaan
pemolesan untuk dibersihkan; kain make-up dari kapas; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka
untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan; kapas pemupur diresapi
dengan sediang untuk menghapus make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki
diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kaus kaki yang sudah
dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi,
maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner
kuku; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner
rambut untuk bayi; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk;
kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat;
kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim
anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan
sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada kulit;
kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik yang digunakan
sebagai sediaan perawatan kulit; krim after-shave (non-obat); krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik; krim
anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim antipenuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot;
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krim bronzing kulit; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion
kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari;
krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation;
krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan
balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim
kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata;
krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair
dan padat; krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan
kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata;
krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk
melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan
rambut; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut;
krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan
pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi;
krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan rambut; krim perawatan
rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk
keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim
sepatu; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik;
krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk
melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk
perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
kulit; krim untuk mandi; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
wajah untuk keperluan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, minyak, lotion,
semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kuku buatan dari logam
mulia; kuku palsu; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lem ikatan potongan rambut; lilin obat menghilangkan rambut;
lilin penata rambut; lipstik; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion kosmetik; losion rambut; losion setelah bercukur;
losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kosmetik
untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh;
lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion obat menghilangkan rambut; lotion
pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan
tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion
perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut
kosmetik; lotion rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari untuk
keperluan kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan
untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku;
lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan
untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up
mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik
mandi untuk keperluan kosmetik; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan
rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk
menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit,
sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kulit; masker kulit
[kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker
pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk
wajah; masker pembersihan; masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit
kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak
rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam;
masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan
kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan dan menyinari sediaan daun
tanaman; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; memijat minyak dan
lotion; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; minyak Kolonyo; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak
aromatik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak esensial; minyak esensial alami;
minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak
kosmetik untuk kulit; minyak kutikula; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik;
minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak memperbaiki rambut; minyak parfum; minyak parfum untuk
pembuatan preparat kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak penataan rambut; minyak penyamakan
[kosmetik]; minyak pijat; minyak rambut; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak terpentin untuk degreasing; minyak
tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; minyak
untuk pengkondisian rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wajah; minyak wangi; mousse dan gel penataan
rambut; mousse perlindungan rambut; mousse rambut; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut;
mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; oil baths untuk perawatan rambut
untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik;
paket kosmetik wajah; paket masker untuk keperluan kosmetik; palet pengkilap bibir; parfum cair; parfum dan cologne; parfum,
eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi cair; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta styling
untuk rambut; pasta untuk tangkai pisau cukur; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab rambut; pelembab wajah
kosmetik; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersihan, penggerusan dan sediaan
abrasif; pembilasan rambut; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemecah
rambut [sediaan penataan rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi cair;
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pemerah susu krim; pemutih kuku; pena cat kuku; pena cat kuku remover; pencerah rambut; pencuci vagina untuk keperluan
sanitasi atau deodoran pribadi; pengatur tekstur rambut; pengeras kuku; penghilang cat kuku; penghilang lilin lantai [sediaan
gerusan]; penghilang riasan mata; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk
keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyegar nafas; penyegar nafas,
bukan untuk tujuan medis; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan
kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan
pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik;
perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku
atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit
menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk
keperluan kosmetik; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewarna bibir dalam bentuk
cairan atau gel [kosmetik]; pewarna janggut; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna
rambut dan produk pemutihan; pewarna untuk keperluan toilet; pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin
untuk keperluan kosmetik; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik;
preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur; preparat
pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk
perawatan kulit; produk sabun; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rambut rontok; rias wajah; riasan mata; rum rum untuk
keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk
mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair
untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang
digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur;
sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun
mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk
tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun tanpa air; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat;
sabun untuk keringat kaki; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan
rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wangi; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan
kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo untuk rambut manusia; sarung tangan pradibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan
untuk mencuci tangan; sediaan untuk mengkilapkan buah; sediaan abrasif; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan
antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan aromaterapi; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah
tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan
berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu; sediaan buffing kuku; sediaan busa untuk mandi; sediaan
cucian dan pemutihan; sediaan cukur; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan
degreasing; sediaan degreasing dengan basis pelarut; sediaan degreasing untuk keperluan rumah tangga; sediaan douching
untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan dry-cleaning; sediaan eksfoliasi tanpa obat
untuk wajah; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan furbishing; sediaan gerusan; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight];
sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kondisioner kain; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan;
sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik
perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan
kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi;
sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik
untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi;
sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan
kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa;
sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower);
sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi, bukan untuk keperluan
medis; sediaan meluruskan rambut; sediaan mencuci rambut; sediaan menghapus make-up; sediaan menghapus pernis;
sediaan menghilangkan karat; sediaan menghilangkan kutikula; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik;
sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan matahari; sediaan obat
menghilangkan rambut; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan pelindung matahari kosmetik;
sediaan pembersih badan; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan
pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan
pembersihan kaca; sediaan pembersihan kaca depan; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan kulit tanpa obat;
sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang
perokok; sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan
pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk penggunaan
pribadi; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemolesan; sediaan
pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan gigi; sediaan
pemutihan kulit; sediaan penataan rambut; sediaan pencuci; sediaan pencuci piring; sediaan pencucian dan pemutihan;
sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan dan pengeritingan permanen;
sediaan pengeritingan rambut dan pengaturan rambut; sediaan pengharum ruangan; sediaan penghilang pernis; sediaan
penghilang warna; sediaan penghilang warna untuk rambut; sediaan pengupasan lantai; sediaan pengupasan lilin; sediaan
penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perataan [kanji]; sediaan perawatan bibir;
sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan
kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari
[kosmetik]; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan
rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan untuk
keperluan medis; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perbaikan kuku;
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sediaan perendaman cucian; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewangi ruangan;
sediaan pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat;
sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan pra-perendaman; sediaan rambut santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan
rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan sanitasi menjadi perlengkapan mandi;
sediaan setelah bercukur; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir
surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk digunakan di kamar mandi; sediaan tanpa obat untuk perawatan
kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan ukuran binatu; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan
untuk membersihkan gigi; sediaan untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan;
sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan
untuk membuat daun tanaman mengkilap; sediaan untuk membuka blokir pipa limbah; sediaan untuk membuka saluran pipa
drainase; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan sayuran; sediaan untuk
mencuci pakaian; sediaan untuk mengasah; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menggosok;
sediaan untuk menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk
menghilangkan warna rambut; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan
rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk
pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk
pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengupasan lilin dari lantai; sediaan
untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh
dan kecantikan; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan,
termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; self-tanning lotion [kosmetik]; semir
sepatu dan krim; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik;
semprotan menjadi alat bantu penata rambut; semprotan penyegar nafas; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel
rambut; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik;
serat untuk keperluan kosmetik; serum penataan rambut; serum perawatan rambut; shampo dan kondisioner hewan
peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan];
shampo rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan
tanpa pengobatan]; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond
untuk keperluan kosmetik; susu pelembab setelah bercukur; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah dicukur; susu setelah
matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik
yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang
dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; terpentin untuk mengalami degreasing; tips kuku; tiriskan dan cuci
sediaan yang tidak menghalangi; tiriskan sediaan pembersihan; tiriskan sediaan pemblokiran; tisu bayi diresapi dengan
sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan
pembersihan pribadi; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik;
tisu diresapi dengan sediaan berjemur; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu
diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kosmetik pra-lembab; tisu
kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah
tangga; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik;
toner wajah kosmetik; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomade; tongkat pomades untuk
keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wangiwangian; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna rambut; wax rambut; wewangian; wewangian
alami; wewangian dicampur; wewangian untuk penggunaan pribadi; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion
rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071679
: 22/10/2021 06:31:07
:
: AYALA GRACIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Boulevard Blok G No.9 RT.006 RW.019, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan
Tanjung Priok,, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CHOKOBI & LUKISAN
: CHOKOBI Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===Baju Hangat untuk anak-anak; Jaket anak-anak; Jumpsuit untuk anak-anak; Kaos anak-anak; Pakaian Bawahan untuk
anak-anak; alas kaki untuk anak-anak; atasan untuk anak-anak; celana untuk anak-anak; pakaian luar untuk anak-anak;
pakaian renang untuk anak-anak; pakaian untuk anak-anak; piyama untuk anak-anak; sandal untuk anak-anak; sepatu untuk
anak-anak; topi untuk anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021071680
: 22/10/2021 06:48:52
:

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: HILDA NOVIANTI

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. ANGKASA NO 2, RT. 005/RW. 001, KEL. AIR HITAM, KEC. PAYUNG SEKAKI,
Kota Pekanbaru, Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Marvhilnov
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
: ===Busana Muslim; Hijab; Hijab olahraga; Kebaya; Pakaian muslim; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang
menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, setelan
baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus,
kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja
berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; T-shirt; atasan berkerudung; baju busana muslim; chemises (jenis pakaian
dalam untuk wanita); jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; kebaya batik (pakaian); muffs [pakaian]; pakaian bawahan rajut;
pakaian dalam panjang; pakaian dari kulit; pakaian hamil; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian olahraga muslim; pakaian
santai; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian, alas kaki,
tutup kepala; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki
pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; sapu tangan [pakaian]; selendang [pakaian]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071681
: 22/10/2021 06:50:20
:
: HILDA NOVIANTI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. ANGKASA NO 2, RT. 005/RW. 001, KEL. AIR HITAM, KEC. PAYUNG SEKAKI,
Kota Pekanbaru, Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Marvhilnov
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 35
: ===Jasa toko pakaian eceran; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko yang menjual pakaian; jasa retail sehubungan dengan
penjualan pakaian luar, celana terusan, mantel panjang, celana, parka, petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover, piyama,
sandal, sari, sarung, selendang, syal, kemeja, sepatu, kemeja lengan pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi mandi,
singlet, rok, masker tidur, sandal selop, blus lindung (smok), kaus kaki, jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket yang
diisi, jas, pelindung matahari, bretel, baju hangat, baju renang, kaus oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian
dalam, celana kolor, celana dalam; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana
bayi, bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu
bot, bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan
listrik, sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun
jumper (baju hangat), baju sweater; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan toko ritel menampilkan pakaian; toko
grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071682
: 22/10/2021 06:53:33
:
: SEPUTRIA INDAH RAHMAYANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PAUS, RT. 001/RW. 007, KEL. WONOREJO, KEC. MARPOYAN DAMAI, Kota
Pekanbaru, Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HERSAGLOW AESTHETIC CLINIC
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Coklat Keemasan

740

540 Etiket

Halaman 859 dari 1251

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 3
: ===bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum
dan kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; kapas dan tongkat kapas
untuk keperluan kosmetik; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan make-up; krim after-sun untuk
keperluan kosmetik; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan lotion
kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik;
krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; masker
wajah kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik
untuk kulit; paket kosmetik wajah; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pensil kosmetik; sabun
kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik
dan kecantikan; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik
untuk mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi;
sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; toner wajah kosmetik===
: DID2021071683
: 22/10/2021 07:11:48
:
: ADI HERMAWAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. NURUL HUDA NO. 65, RT. 001/RW. 004, KEL. CEMPAKA PUTIH, KEC.
CIPUTAT TIMUR, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15412
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ARIU
: ARIU = merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 18
: ===Tas pinggang; Tas pria; Tas selempang; dompet; penutup tahan air berbentuk khusus disesuaikan untuk melindungi
ransel; ransel; ransel kecil; tas; tas jinjing untuk membawa pakaian; tas kantor; tas kecil untuk pria; tas olahraga; tas pakaian
untuk berpergian; tas penyusun barang-barang perawatan pribadi untuk bepergian; tas pundak; tas sekolah; tas travel; tas
wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071684
: 22/10/2021 07:12:51
:
: MUHAMMAD IQBAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PAPANGGO 1 GG. RAMBUTAN BARAT NO. 17, RT. 004/RW. 002, KEL.
PAPANGGO, KEC. TANJUNG PRIOK, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14340
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: FTQ
: FTQ = merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih dan Oranye
: 35
: ===Jasa perdagangan; perdagangan barang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071702
: 22/10/2021 09:14:25
:
: Gerry Taqwa

540 Etiket

540 Etiket

: Mejing Wetan RT.005 RW.005 Ambarketawang, Gamping, , Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta

Halaman 860 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAESTROAPPAREL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 25
: ===Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Barang-barang pakaian olahraga; Celana pendek untuk berolahraga;
Pakaian Olahraga; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian olahraga; Pakaian untuk olahraga; Pakaian, yaitu, kemeja polo,
pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi
stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; alas kaki khusus untuk olahraga; atasan olahraga; baju olahraga; baju olahraga
lengan pendek; celana olahraga; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana untuk olahraga;
jaket olahraga; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi sepak bola; kaus kaki olahraga; kaus
olahraga; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian olahraga; pakaian untuk olahraga;
rompi olahraga; sepatu olahraga; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian
dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; seragam
olahraga; singlet olahraga; topi olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071703
: 22/10/2021 09:24:10
:
: BONG SAU KIE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln. Krendang Selatan, RT/RW. 001/007, Kel. Krendang, Kec. Tambora, Jakarta
Barat - DKI Jakarta 11260 , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11260
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold, Merah
: 24
: ===Alas piring dari bahan tekstil; Barang untuk digunakan sehari-hari, yaitu, saputangan tekstil; Handuk terbuat dari bahan
tekstil; Kain ihrom; Kain mori; Kain sasirangan; Kain tekstil; Kain tekstil untuk interior rumah dan komersial; Kain tenunan
selain dari tali hiasan untuk pinggiran keset tatami; Sarung bantal; Sarung bantal sofa; Sarung kasur; Selimut dan penutup
kasur; Selimut gaya Korea; Selimut untuk traveling; Seprei tempat tidur, khususnya kain petiduran (sprei sarung bantal,
selimut); Serbet; Sprei tempat tidur; Tengkulok (Kain Tenun Sutera); Tile (Kain Kelambu); Tirai bawah kasur; Topo (Kain Lap);
alas-alas pelapis dan penerapan tirai-tirai kain jendela, yaitu tirai-tirai tipis (sheers); bahan penyaringan dari tekstil; bahan
setelan [tekstil]; bahan tekstil; bahan tekstil untuk pakaian yang terdiri dari kapas, kain campuran, serat alami, serat sintetis
dan/atau serat buatan; bahan tekstil untuk pakaian, khususnya pakaian kerja; bahan tenunan elastis; bendera brokat; bendera
kain; coaster tekstil; cot bemper [sprei]; gorden; gorden kecil terbuat dari bahan tekstil; gorden yang terbuat dari kain tekstil;
kain bedong untuk bayi; kain benang karet tertutup untuk penggunaan tekstil; kain benang kertas untuk penggunaan tekstil;
kain benang rami; kain benang yang ditutupi karet; kain biliar; kain bunting; kain campuran benang elastis; kain campuran
kapas-wol; kain campuran katun rami; kain campuran katun sutra; kain campuran rami-sutra; kain campuran rami-wol; kain
campuran serat anorganik; kain campuran serat kimia dasar; kain chenille; kain dan barang tekstil untuk sprei; kain dapur; kain
dasar campuran kapas; kain dasar campuran sutra; kain dasar campuran wol; kain denim; kain digunakan sebagai lapisan
pada pakaian; kain drill; kain elastis untuk pakaian; kain esparto; kain fiberglass untuk penggunaan tekstil; kain flanel; kain
ganti popok untuk bayi; kain goni; kain industri tenun yang lebar; kain kafan; kain kasa; kain katun; kain keju; kain korduroi;
kain krep; kain lapisan untuk sepatu; kain linen untuk bordir; kain lurik; kain menjadi barang potongan tekstil untuk digunakan
dalam manufaktur; kain moleskin untuk penggunaan tekstil; kain pelapis; kain pelapis tahan api; kain pelapis untuk alas kaki;
kain perabotan; kain perbautan; kain petiduran; kain rajutan; kain rajutan dari benang katun; kain rajutan dari benang serat
kimia; kain rajutan dari benang sutra; kain rajutan dari benang wol; kain rami; kain rami benar; kain sarung; kain sarung batik;
kain selendang; kain serat campuran; kain serat kaca; kain serat organik, selain untuk isolasi; kain sutera; kain sutra-wol
campuran; kain tahan air digunakan dalam pembuatan celana panjang; kain tahan air digunakan dalam pembuatan jaket; kain
tahan air digunakan dalam pembuatan sarung tangan; kain tahan air digunakan dalam pembuatan topi; kain tahan air
dilekatkan; kain tahan air yang dapat melepaskan kelembaban (lebih adem); kain tekstil kempa dan non-anyaman; kain tekstil
microfiber; kain tekstil microfiber penyerap kelembaban; kain tekstil tahan air; kain tenun; kain tenun setagen; kain tenun untuk
bantal; kain tenun untuk kursi berlengan; kain tenun untuk perabotan; kain tenun untuk sofa; kain tenun yang sempit; kain
tetron; kain tirai; kain untuk alas kaki; kain untuk bendera; kain untuk bordir; kain untuk dekorasi interior; kain untuk pembuatan
terpal; kain untuk penggunaan tekstil; kain yang dilapisi; kain yang dilapisi dengan karet atau plastik; kain yang dilapisi untuk
digunakan dalam pembuatan koper; kain yang terbuat dari bahan sintetis; kain yang dilapisi untuk digunakan dalam
pembuatan barang-barang kulit; kain yang dilapisi untuk digunakan dalam pembuatan jas hujan; kanvas sutra untuk bordir;
kanvas untuk bordir; kanvas untuk permadani; kanvas untuk permadani atau bordir; kasa nyamuk dari kain; kelambu kain;
kelambu tempat tidur kain; label kain perekat diri; label kain setrika; label perekat tekstil; label tekstil; label tekstil dicetak; label
tekstil untuk kode batang; label tekstil untuk mengidentifikasi pakaian; lap muka; lap selimut; lapisan [tekstil]; lapisan tekstil

740
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untuk pakaian; lapisan-lapisan tirai mandi pancuran; lencana kain; limbah kain katun; linen popok; linen rumah tangga;
pemegang tirai dari bahan tekstil; penanda [label] kain untuk kain tekstil; penutup sofa; perabotan dan kain pelapis; salib
bahan tekstil, selain perhiasan; saputangan tekstil; sarung bantal; sarung bantal anak-anak; sarung bantal bayi; sarung bantal
kertas; selimut anak-anak; selimut benua; selimut bulu; selimut futon kertas [pas atau tidak terpasang]; selimut gaya Korea
untuk bayi; selimut penutup; selimut piknik; selimut printer dari tekstil; selimut tempat tidur; selimut tempat tidur terbuat dari
katun; selimut tempat tidur terbuat dari wol; selimut tempat tidur yang terbuat dari serat buatan; selimut tidur; seprei-seprei
(kain); serat kain untuk penggunaan di dalam produksi lapisan sepatu; serat kain untuk penggunaan di dalam produksi lapisan
tas; serbet dari tekstil; serbet kain; serbet meja dari tekstil; set sprei; spanduk kain; sprei; sprei anak-anak; sprei bayi; sprei
kertas; sprei terbuat dari bahan tekstil non-woven; sprei yang terdiri dari damas putih dan/atau berwarna; tag (label) tekstil
untuk ditempelkan pada pakaian; tag (label) tekstil untuk ditempelkan pada kain linen; taplak meja bukan dari kertas; taplak
meja dari tekstil; tatakan gelas [linen meja]; tekstil tenun memiliki sifat pelindung terhadap sinar elektromagnetik;
tekstil yang diolah dengan lapisan penuntup tahan api; tikar meja renda, tidak terbuat dari kertas; tirai; tirai [tirai drop tebal];
tirai bersih; tirai dalam bentuk gorden yang terbuat dari bahan tekstil; tirai dari plastik; tirai dari tekstil; tirai indoor dan outdoor;
tirai jendela; tirai mandi; tirai pintu; tirai shower dari tekstil atau plastik; tirai tekstil atau plastik; tirai vinil; valances [tirai
tekstil]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071704
: 22/10/2021 09:27:01
:
: KIKI AMELIA RIZKA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. VETERAN NO. 9 RT.022 RW.003 KEL. NAGRIKALER KEC. PURWAKARTA,
Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT, HIJAU, PINK
: 3
:
===Bahan pengawet kulit (pengkilat); Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Kapas Pembersih; Kosmetik untuk spa;
Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersih pori-pori; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pembersih Wajah
[Cleanser]; Pembersih botol bayi; Pembersih untuk badan; Pemutih ketiak; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap
interior; Pengkilap serba guna (semir ban); Pewangi badan (kosmetik); Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan;
Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur
mikroorganisme tidak hidup; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan
pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan untuk
pengharum/pewangi udara; Sediaan-sediaan pembersih untuk keperluan industri, yaitu komposisi berbasis pelarut untuk
pembersihan dan dekontaminasi reaktor, kapal, tangki, menara vakum, alat penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan,
dan peralatan industri lainnya.; Semir sepatu; Semir sepatu bot; Serum untuk keperluan kosmetik; Tisu pembersih pradibasahi; amonia untuk keperluan pembersihan; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk
keperluan kosmetik; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih
diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; basma [pewarna kosmetik];
basma untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan
kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan
kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk
keperluan kosmetik; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; cairan pembersih; cairan
pembersih kaca depan; cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa
kamera; colognes, parfum dan kosmetik; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk
keperluan kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab
[kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel, powder, pembersih tangan dan
pencuci tangan; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih
kebersihan feminin; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan
kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik
dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik penyegar kulit;
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik, yaitu alas
bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata
(Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim
anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan
dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pengkondisi kulit
untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik;
krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; larutan pembersih bioteknologi untuk
memecah bahan organik dan menghilangkan noda; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker
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tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion
pembersih non-obat; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan
untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk
keperluan kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pembersih mineral; masker
pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak
tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk sediaan pembersihan; mousses
[kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; palet
pengkilap bibir; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab wajah kosmetik;
pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih berbasis kimia
bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di industri dan rumah tangga (selain untuk digunakan dalam proses
manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi bahan organik dan hidrokarbon; pembersih karpet dengan pewangi;
pembersih kulit; pembersih oven; pembersih pakaian selam; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih
tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim,
tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan,
pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif;
pengkilap bibir; pengkilap rambut; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal
beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pijat lilin untuk
keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab
[kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk perawatan bibir
(kosmetik); racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun; sabunsabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kulit pelembab [kosmetik];
sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan
kosmetik; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan
kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan
kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan
pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan
pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan
serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk
digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan;
sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan
untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan
untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan
untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan,
pemolesan dan penggosok; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal;
sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewangi udara
untuk mobil; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan
perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut;
sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; self-tanning lotion
[kosmetik]; semir boot; semir dan lilin sepatu; semir furnitur; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan
krim; semir untuk furnitur dan lantai; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; sepatu hitam [semir sepatu]; serum kulit
(kosmetik); susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; tablet pembersih
gigi tiruan tanpa obat; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi
tinggi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu (wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau
bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk
keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu yang diresapi
dengan pembersih kulit; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wol baja diresapi untuk
pembersihan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071705
: 22/10/2021 09:30:00
:
: MICHAEL DAVID

540 Etiket

: Babatan Pratama 27/GG-26, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

Halaman 863 dari 1251

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MY BUTTER EST 2021 BEST BUTTER IN TOWN + logo
: BEST BUTTER IN TOWN merupakan slogan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih, kuning
: 35
: ===Agen penjualan; Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa manajemen waralaba; Jasa pemesanan secara online dan
jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa
penjualan melalui online (internet); Jasa toko; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan
melalui situs web secara ritel online; Outlet pancake dan waffle; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan,
manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Promosi penjualan untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Ritel
online; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara
online; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan secara online; jasa periklanan dan manajemen; layanan
periklanan dan manajemen penjualan; layanan waralaba dan ritel; promosi penjualan; toko; toko roti===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071706
: 22/10/2021 09:40:06
:
: Mia Emilya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kampung Baru VI RT 009 RW 002Kel. Ulujami Kec. Pesangrahan Jakarta Selatan
DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Juu-Yaa
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Orange muda
: 3
: ===kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071708
: 22/10/2021 09:46:51
:
: Akhmad Miftakhul Amri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bakalan Wringinpitu RT 06 RW 01 Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo
Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat Tua,Coklat Muda,Putih,Abu-Abu
: 20
: ===meja dari logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek

: DID2021071709
: 22/10/2021 09:48:51
:
: PT. SAMATOR

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Raya Kedung Baruk No.25-28, RT/RW: 002/004, Kedung Baruk, Rungkut, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60298
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

: Merek Kata dan Lukisan
: SAMATOR + LOGO

Halaman 864 dari 1251

566

Arti Bahasa

: SAMATOR merupakan nama badan hukum pemohon yaitu PT. SAMATOR. Daftar Samator (01) No.
IDM000007277

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru ( pantone 275U). Merah (pantone 1805 U). Abu-abu (pantone Black 7U)
: 1
: ===Bahan kimia untuk keperluan industri, yaitu, komposisi berbasis pelarut untuk melarutkan dan memisahkan hidrokarbon,
hidrogen sulfida, gas yang mudah terbakar, arang, oligomer, dan sejenisnya, atau kombinasi daripadanya.; Gas-gas
dibekukan untuk keperluan industri; Nitrous Oksida; Oxogas; Produk kimia untuk industri, pertanian, hortikultura, kehutanan
dan pengawetan makanan, pupuk tanah, pupuk, sediaan untuk menstilmulir dan mengatur pertumbuhan tanaman; Sediaan —
sediaan pemurni gas; acetaldehyde [ethanal]; acetanilide; air suling beroksigen; amonia [alkali volatil] untuk keperluan industri;
amonia*; argon; arsenik; benzyl chloride; dinitrogen oksida; es kering [karbon dioksida]; gas pendingin; gas propelan untuk
aerosol; gliserin untuk keperluan industri; hidrogen; hidrogen klorida; karbon dioksida; nitrogen; nitrogen oksida; octyl acetate;
oksigen untuk keperluan industri; produk kimia yang digunakan dalam industri minyak dan gas; seng klorida; senyawa kimia
perfluorinated disiapkan secara sintetis untuk digunakan dalam industri; senyawa nitrogen===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071710
: 22/10/2021 09:49:17
:
: Dede Hidayat

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dsn. Bangsal Rt/w 007/003 Desa Darmaraja Kecamatan Lumbung Kab. Ciamis,
Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, 46258
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Gunung Nanjung
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hurup Kripik Kaca biru , gunung Nanjung berwarna merah putih lebel nya berbentuk Kotak ada Tulisan Kripik Kaca
: 29
: ===Keripik singkong aneka rasa; keripik singkong===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071711
: 22/10/2021 09:49:45
:
: FRANSEDA NATALIO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. KH Hasyim Ashari No.46E, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10140
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: RELIFER
: RELIFER = Merupakan sebuah penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna Putih dan Hitam
: 32, 5, 30
: ===Air berkarbonasi; Air botolan; Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Air litium; Air mineral; Air mineral alami, selain

740

540 Etiket

untuk keperluan medis; Air mineral dan aerasi; Air minum atau air minum bersoda (mineral atau non-mineral); Air minum
berhidrogen; Air minum kesehatan berakali; Air minuman mengandung oksigen; Air pegunungan; Air rasa; Ale (tanpa alkohol);
Ale ale (sejenis minuman beralkohol); Ale beraroma kopi; Ale dingseng dari minuman jus gingseng merah; Ale jahe dari
minuman jus jahe; Ale ragi; Anggur (bir), tanpa fermentasi; Bahan dasar jus buah; Bir; Bir (minuman tanpa alkohol); Bir
dingseng dari minuman jus gingseng merah; Bir jahe dari minuman jus jahe; Campuran tanpa-alkohol digunakan untuk
membuat minuman beralkohol; Eisbock (bir); Hop (tanaman) yang diolah dalam pembuatan bir; Jenis-jenis bir; Jus buahbuahan bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Jus sari buah-buahan; Jus sayuran bernutrisi (bukan untuk keperluan
medis); Koktail tanpa-alkohol; Konsentrat jus buah; Konsentrat untuk membuat minuman; Konsentrat untuk membuat
minuman buah; Konsentrat hop (tanaman) untuk membuat bir; Konsentrat untuk membuat jus buah; Lager (tanpa alkohol);
Lemon (sirup); MINUMAN BERKARBONASI, NON-ALKOHOL; Minuman serat buah; Minuman (air dengan kandungan
vitamin); Minuman bebas alkohol; Minuman beralkohol dari minuman tanpa alkohol; Minuman berbahan dasar ale (alkohol
atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar bir (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar kacang; Minuman
berbahan dasar kelapa bukan pengganti susu; Minuman berbahan dasar porter (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman
berenergi dengan kandungan kafein; Minuman berenergi mengandung buah campuran berry; Minuman berenergi non-alkohol
mengandung ginseng merah; Minuman berkarbonasi non-alkohol, yaitu, soda; Minuman bersoda; Minuman bersoda (air
dengan kandungan vitamin); Minuman buah atau sayuran; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman
bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman energi 3D dicetak dalam gelas; Minuman energi cetak 3D-polycapsule; Minuman
hipertonik; Minuman hipotonik; Minuman instan berbahan dasar kacang; Minuman isotonik; Minuman mineral, aerasi dan
tanpa alkohol; Minuman non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis); Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda,

Halaman 865 dari 1251

minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman olahraga yang diperkaya protein; Minuman protein
berbahan dasar buah, protein, cordial tidak beralkohol dan nutrisi lainnya untuk digunakan bukan untuk digunakan sebagai
pengganti makanan; Minuman rasa buah; Minuman ringan berkarbonasi; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman
ringan yang tidak mengandung alkohol; Minuman sari buah; Minuman sari kacang almond; Minuman sari kedelai; Minuman
semi transparan yang tertinggal selama proses pengendapan dalam pembuatan keju yang memiliki warna kuning kehijauan
dengan rasa yang sedikit asam dan aroma yang agak harum; Minuman soda; Minuman soda non-alkohol berperasa teh;
Minuman tanpa akohol; Minuman yang dicampur dengan Ginseng bukan untuk penggunaan medis; Minuman yang tidak
mengandung alkohol; Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; Minuman-minuman yang tidak beralkohol; Sediaan
tanpa-alkohol untuk membuat minuman; Sediaan untuk membuat air mineral; Sediaan untuk membuat likeur; Sediaan untuk
membuat minuman; Sediaan-sediaan untuk membuat minuman; Sirup; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa,
minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman olahraga; Stout (tanpa
alkohol); Wine (minuman anggur tanpa alkohol); Wine (minuman anggur) dengan kadar alkohol yang rendah; air [minuman];
air aerasi; air aerasi dengan aroma jus buah-buahan; air berperasa yang dibotolkan; air dalam kemasan; air dari pegunungan
dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air glasial; air kelapa [minuman]; air mineral; air mineral [minuman]; air
mineral berkarbonasi; air mineral berperisa; air mineral bersoda; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol
lainnya; air mineral dengan rasa; air minum; air minum dalam kemasan; air minum dengan kandungan mineral; air minum
dengan rasa; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; air minum dengan vitamin; air murni (minuman); air
soda; air soda (berkarbonasi); air soda yang diperkaya vitamin [minuman]; air tonik; air yang dimurnikan; air yang dimurnikan
dengan aroma jus buah-buahan; air yang diperkaya nutrisi; air yang diperkaya vitamin [minuman]; ale jahe kering; anggur
barley [bir]; bir; bir agave; bir beraroma kopi; bir berbahan dasar buah; bir dengan kadar alkohol rendah; bir dengan rasa; bir
gandum; bir jahe beralkohol; bir jahe tanpa-alkohol; bir malt; bir quinoa; bir rasa buah; bir rendah alkohol; bir tanpa-alkohol;
bock [bir]; bubuk ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); bubuk untuk minuman boba; bubuk yang digunakan
dalam persiapan minuman ringan; campuran koktail non-alkohol; cola [minuman ringan]; craft (bir); dark (bir); draught (bir);
ekstrak buah tanpa-alkohol; ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; ekstrak buah tanpa-alkohol yang digunakan
untuk mempersiapkan minuman; ekstrak ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); ekstrak hop (tanaman)
untuk membuat bir; esens (aroma) tanpa-alkohol untuk membuat minuman; esens hop (tanaman) untuk membuat bir; esensi
untuk membuat minuman; hop (tanaman) (Berbentuk) pelet untuk membuat bir; jus; jus anggur; jus apel; jus blackcurrant; jus
blackcurrant (SIRUP); jus buah; jus buah campuran; jus buah segar; jus delima; jus jeruk nipis (sirup); jus mangga; jus melon;
jus nanas; jus persik; jus sayuran [minuman]; jus wortel; kiwicha (bir); koktail berbahan dasar bir; koktail buah, tanpa-alkohol;
koktail, tanpa-alkohol; konsentrat yang digunakan dalam persiapan minuman olahraga; konsentrat yang digunakan dalam
persiapan minuman ringan; kvass [minuman tanpa-alkohol]; lager (Bir); limun; lithia water (sejenis air mineral); maibock (Bir);
minuaman anggur tanpa fermentasi; minuman aroma bir tanpa-alkohol; minuman asam laktat (produk buah, non-susu);
minuman asam laktosa; minuman beraroma; minuman berbahan buah atau sayuran; minuman berbahan dasar beras, selain
pengganti susu; minuman berbahan dasar biji chia; minuman berbahan dasar bir; minuman berbahan dasar buah; minuman
berbahan dasar buah beku; minuman berbahan dasar kelapa; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol yang
mengandung susu; minuman berbahan dasar rumput laut; minuman berbentuk bubuk untuk minuman penambah tenaga;
minuman berenergi; minuman berkarbonasi beku; minuman berkarbonasi rasa buah; minuman berkarbonasi tanpa-alkohol;
minuman berprotein; minuman buah; minuman buah beku; minuman buah dan jus buah; minuman buah es; minuman cincau;
minuman cola; minuman dengan cita rasa tidak mengandung alkohol, tidak mengandung soda; minuman dengan kadar
alkohol rendah; minuman elektrolit dalam sifat minuman isotonik tanpa-karbonasi; minuman elektrolit isotonik tanpa-karbonasi;
minuman energi; minuman energi bebas gula; minuman energi beralkohol; minuman fermentasi lacto berbahan dasar buah;
minuman fermentasi lacto berbahan dasar sayuran; minuman guarana (sejenis maple); minuman isotonik; minuman jus
anggur, tanpa-alkohol; minuman jus apel; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol;
minuman jus buah tanpa-alkohol dengan kandungan susu; minuman jus nanas; minuman jus prem; minuman jus sayuran
tanpa-alkohol; minuman malt non-alkohol; minuman malt tanpa-alkohol; minuman mengandung ion dan minuman
pengembang otot; minuman mineral tidak beralkohol dan glukosa tambahan; minuman nabati; minuman non alkohol yang
terbuat dari air mineral dan berbagai macam potongan buah; minuman non-alkohol berbahan dasar biji-bijian; minuman
olahraga; minuman olahraga dan minuman berenergi; minuman olahraga yang diperkaya protein; minuman pemulihan;
minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein; minuman protein untuk digunakan sebagai
pengisi makanan dan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; minuman rasa berkarbonasi; minuman rasa buah;
minuman rasa dengan karbonasi tanpa-alkohol; minuman ringan; minuman ringan beraroma kopi; minuman ringan berbahan
dasar buah dengan aroma teh; minuman ringan dengan aroma teh; minuman ringan rasa buah; minuman ringan rendah kalori;
minuman ringan tanpa-karbonasi; minuman sarang burung walet; minuman sirup buah dengan air; minuman tanpa-alkohol;
minuman tanpa-alkohol dengan aroma cokelat; minuman tanpa-alkohol dengan aroma kopi; minuman tanpa-alkohol dengan
kandungan jus buah; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus
ginseng merah; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng putih; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus
jahe; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus sayuran; minuman tanpa-alkohol yang aroma teh; minuman tanpaalkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman tanpa-alkohol yang terbuat dari rumput laut; minuman tanpa-alkohol, selain
pengganti susu; minuman tidak beralkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman whey; minuman yang diperkaya dengan
protein; minuman yang diperkaya nutrisi; minuman yang diperkaya protein nabati; minuman yang terdiri dari campuran jus
buah dan sayuran; minuman, yaitu, air minum, air minum dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol
lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman penambah tenaga dan minuman untuk olah raga; nektar buah, tanpa-alkohol;
pastilles untuk minuman boba; pembuat bir untuk pembuatan bir; persiapan untuk membuat bir; persiapan untuk membuat
minuman tanpa-alkohol; porter [bir]; ramune [Minuman bersoda Jepang]; rice beer (Bir hasil dari fermentasi beras); root beer
(minuman tradisional Amerika Utara, dengan atau tanpa alkohol); sangrita [minuman tanpa-alkohol]; sari buah tanpa alkohol;
sarsaparilla [minuman tanpa-alkohol]; serbat [minuman]; sikhye [minuman khas korea dari nasi yang difermentasi dengan
tepung ragi]; sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman; sirup dan sediaan lain untuk membuat
minuman; smoothie; smoothie (sari sayuran); soda krim; soda pop; still water (air tanpa karbonasi); stout (sejenis bir);
sujeonggwa [minuman kayu manis tanpa-alkohol dengan kesemek kering]===
===Ekstra herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Formula obat herbal; Jamu herbal;
Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman suplemen
berbahan baku herbal; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk
keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat herbal yang
mengandung madu; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk dikonsumsi manusia yang dapat mengandung
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mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal; Ramuan herbal tradisional; Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada
pernafasan; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen
terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik;
Suplemen herbal organik dan non-organik; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk
keperluan medis; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan;
elektrolit untuk keperluan medis; enzim untuk suplemen diet; gula diet untuk keperluan medis; herbal atau ekstrak tumbuhan
untuk digunakan sebagai suplemen makanan; herbal merokok untuk keperluan medis; infus herbal obat; makanan dan
minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis
atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis; minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman pengganti elektrolit untuk keperluan
medis; obat herbal; obat luar berbahan baku herbal; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan herbal; pengganti gula
diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan diet berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan diet
disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan enzim untuk keperluan medis; sediaan herbal untuk keperluan medis; sediaan
makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; suplemen dan sediaan herbal; suplemen diet herbal; suplemen gizi dalam
sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen herbal;
suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat
ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan diet;
suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam
sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen
makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen nutrisi dalam sifat ramuan herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal; teh herbal untuk tujuan pengobatan; zat diet yang terdiri
dari vitamin, mineral, asam amino dan unsur mikro; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara
individu atau dalam kombinasi===
===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Bubuk bahan minuman terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk
herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk
membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan
dasar teh herbal; Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Es untuk minuman penyegar; Jus jahe [minuman];
Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Matcha / teh hijau dari jepang
[minuman]; Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Sirsak Markisa; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh
hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman beras kencur; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman
berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman berbahan dasar madu; Minuman berbahan dasar makanan berbasis
susu (dairy); Minuman berbahan dasar teh bunga blimbing wuluh; Minuman berbahan dasar teh bunga dahlia; Minuman
berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella; Minuman berbahan dasar teh bunga telang;
Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan
bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman es krim; Minuman jahe (teh jahe); Minuman
jahe merah; Minuman jahe merah siap minum; Minuman kakao; Minuman karamel; Minuman karamel dengan campuran susu;
Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan
susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman kunyit asam; Minuman serbuk
berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri; Minuman serbuk daun kelor; Minuman serbuk
rasa campuran buah beri; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Minuman teh krisan; Minuman temulawak; Moccacino
(minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk ditambahkan
ke makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; Perasa, selain minyak esensial,
untuk makanan dan minuman; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk
membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Trehalosa untuk makanan dan minuman; affogato
[minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bumbu dan
bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman; campuran bubuk untuk sediaan minuman cokelat; ekstrak malt
digunakan sebagai perasa untuk minuman; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap
untuk makanan atau minuman; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; madu untuk
makanan dan minuman; maté (minuman infused); minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar cokelat
dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung susu; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan
dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar espresso; minuman berbahan dasar gula aren
ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar karamel; minuman
berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi
dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar sereal
[pengganti makanan cair]; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga;
minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl;
minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan dasar teh yang
mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman berbasis chamomile; minuman berbasis kopi dan
minuman berbasis kakao; minuman biji kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat; minuman cokelat dengan susu; minuman
dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao;
minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi; minuman es
berbahan dasar teh; minuman herbal alang-alang; minuman herbal yang diseduh dari dedaunan pohon mate; minuman jahe
merah dengan atau tanpa susu; minuman jus ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng;
minuman jus ginseng putih menjadi teh ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman kakao dengan susu; minuman
kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dicampur dengan
susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml;
minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan
berbahan dasar kopi; minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak); minuman teh; minuman teh boba;
minuman teh dengan susu; minuman yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; minuman yang terbuat dari
cokelat; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari susu, bubuk coklat dan es batu; minuman yang terbuat
dari teh; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan
dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minumanminuman berperisa cokelat; olahan berbahan dasar kakao bubuk untuk membuat minuman; perasa almond, selain minyak
esensial, untuk makanan atau minuman; perasa buah untuk makanan atau minuman, kecuali esens; perasa buah, selain
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minyak esensial, untuk minuman; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa lemon, selain minyak
esensial, untuk minuman; perasa untuk minuman, selain minyak esensial; perasa vanila untuk makanan atau minuman;
perasa vanila untuk minuman; sediaan [berbahan dasar teh] untuk membuat minuman; sediaan malt barley untuk digunakan
dalam membuat minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan
dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ; susu malt
menjadi perasa untuk minuman; tapioca pearls (isian untuk minuman boba)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071713
: 22/10/2021 09:54:44
:
: JAFRA HOLDING COMPANY, B.V

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Geograaf 30 6921 EW Duiven
: Wulan Anggiet Purnamasari S.H.,
: Jl. Pandan Raya No. 68, Cibodasari, Cibodas, Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JAFRA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih.
: 16
: ===Alat tulis menulis kertas dan amplop; Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Bahan kertas, karton

540 Etiket

dan plastik untuk membungkus dan mengemas; Bahan pengepak [bahan pengganjal, bahan pengisi] dari kertas atau kardus;
Bahan-bahan cetak, yaitu, kertas dan karton untuk digunakan dalan pembuatan kartu identitas, kartu telepon, cek, kartu kredit
atau kartu bank, passpor, dokumen visa, sim, kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, ijin tinggal, kartu kesehatan
profesional dan dokumen administratif pribadi lainnya yang terdiri dari area yang dapat dibaca oleh mesin; Barang cetakan
dan barang-barang yang terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal kosong, buku catatan; Barang-barang terbuat dari
kertas, yaitu buku nota, buku catatan, buku harian, jurnal kosong, buku tulis dan kertas tulis; Buku anak-anak; krayon; spidol
dengan ujung bulu kempa atau serat yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta; majalah
dalam bidang fesyen, mainan dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender; buku kegiatan
anak-anak; buku harian; map; kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu ucapan; kotak
kerajinan hobi untuk membuat kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan; kompon pemodelan;
serbet kertas; buku catatan; bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan, selain untuk permainan;
pola untuk membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton, semua barang di atas
untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Data
terekam dari internet dalam bentuk kertas; Dokumentasi computer dalam bentuk cetak; Handuk tangan Kertas; Kantong kertas
dan plastik untuk pengemasan; Kantong penyimpanan makanan dari plastik untuk keperluan rumah tangga; Kantong, tempat,
foil dari kertas; Kertas; Kertas catatan; Kertas foto; Kertas higienis; Kertas perekat untuk keperluan rumah tangga; Laminasi
kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Paket alat tulis-menulis terdiri dari kertas
untuk menulis, amplop, penanda, dan stensil; Publikasi tercetak, yaitu, buku, majalah, jurnal, direktori, pamflet, dan brosur
yang berisi informasi rujukan mengenai berbagai topik di bidang keuangan, investasi, kepemilikan korporasi dan bisnis;
Publikasi, majalah, brosur, selebaran; materi pendidikan dan pengajaran (kecuali aparatus); semua barang yang tersebut di
atas berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi; Selebaran publisitas; Spanduk untuk di jalan terbuat
dari kertas; Substrat pada mesin cetak, yaitu film transparan, tak tembus cahaya, dan tembus cahaya untuk digunakan dengan
mesin fotokopi yang menggunakan tinta, printer laser, printer yang menggunakan tinta; Tas plastik cendramata; Tas plastik
dan kertas; Tisu kertas; alat tulis (kartu nama, kertas kop surat); alat tulis kertas kantor; alat untuk memasang foto; album foto;
album foto mini; bingkai foto; bingkai foto dari kertas; bingkai fotografi atau karya seni; cetakan dalam sifat foto; cetakan foto;
foto berbingkai; foto terpasang dan tidak terpasang; foto yang ditandatangani; foto-foto; foto-foto [dicetak]; foto-foto pemain
yang dapat dikoleksi; halaman album foto; jaringan kasar untuk keperluan kosmetik; kantong [amplop, kantong] dari kertas
atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong kertas atau plastik
untuk kemasan; kantong kertas belanja; kantong kertas untuk kemasan; kantong kertas untuk keperluan rumah tangga;
kantong plastik untuk keperluan rumah tangga; kartu tercetak dan dokumen administrasi pribadi tanpa pengkodean magnetik
kertas atau kardus untuk dijual kepada organisasi penerbit, yang terdiri dari area yang dapat dibaca mesin, yaitu, kartu
identitas, kartu telepon, cek, kartu kredit, kartu bank, paspor, dokumen visa, surat izin mengemudi , kartu kesehatan, kartu
pemilih, kartu penduduk, izin untuk tinggal, dan kartu untuk menunjukkan kredensial profesional medis; kertas belanjaan;
kertas crêpe untuk keperluan rumah tangga; kertas dan karton; kertas fotokopi; kertas fotokopi [alat tulis]; kertas fotokopi tanpa
karbon; kertas pembungkus; kertas pencetak foto; kertas untuk keperluan rumah tangga; kertas untuk keperluan rumah
tangga dan industri; kertas untuk kertas kop surat; kertas untuk mencetak foto [tidak peka secara kimia]; kertas-kertas
kemasan; kotak kemasan kertas; kotak penyimpanan foto; kotak persediaan sekolah yang terdiri dari berbagai kombinasi
persediaan sekolah terpilih, yaitu, alat tulis, pena, pensil, pensil mekanik, penghapus, penanda, krayon, pena penanda
berwarna, map, buku catatan, kertas, busur derajat, klip kertas, peruncing pensil, alat genggam dipasang pada pensil/pena
untuk menulis, lem dan penanda buku; label kertas dicetak; lem untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; lem untuk
keperluan rumah tangga; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan; lembaran plastik, film dan tas
untuk pembungkus dan pengemasan dan barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; mount fotografi atau seni kertas
atau karton; mural foto; notebook kertas; packing [bantalan, isian] bahan kertas; papan iklan tercetak dari kertas atau karton;
papan iklan yang terbuat dari kertas dan karton; pasta dan perekat lainnya untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga;
penajam untuk pensil kosmetik; perekat plastik untuk keperluan rumah tangga atau rumah tangga; portofolio dokumen seperti
surat referensi, laporan peringkat, dan sertifikat pelatihan yang mendokumentasikan pencapaian profesional [album foto];
poster kertas; selotip untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; spanduk kertas; stan foto; stensil untuk aplikasi
kosmetik; stiker dan perekat untuk keperluan peralatan tulis atau rumah tangga; sudut untuk pemasangan foto; tanda/papan
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iklan dari kertas; tanda/papan iklan dari kertas atau karton; tas belanja dari plastik; tas belanjaan dari kertas atau plastik; tas
pesta plastik; tisu kertas untuk menghilangkan kosmetik; tisu kertas untuk penggunaan kosmetik; tisu pembersih terbuat dari
kertas===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071714
: 22/10/2021 09:54:51
:
: Taufik Ma'ruf

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dukuh Turi 1 RT.01/RW.01 Desa Turi Kecamatan Jetis Ponorogo, Kabupaten
Ponorogo, Jawa Timur, 63473
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Whusnet
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tosca,Orange,Hitam
: 37
: ===instalasi dan pemeliharaan perangkat keras untuk jaringan komputer dan akses Internet; jasa-jasa konsultasi di bidang
instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat yang terhubung jaringan, peralatan, peralatan kontrol pencahayaan, dan
sistem kontrol hvac di internet hal-hal layanan dukungan teknis, sedang, pemecahan masalah dalam sifat perbaikan perangkat
yang terhubung ke jaringan, peralatan, kendaraan, sistem otomasi rumah, dan sistem keamanan rumah di internet yang
terhubung dengan jaringan; jasa-jasa konsultasi di bidang instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat yang terhubung ke
jaringan, peralatan, kendaraan, sistem otomasi rumah, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan
jaringan; pemasangan kabel untuk akses Internet; pemasangan perangkat keras dan kabel untuk akses Internet; pemasangan
perangkat keras untuk akses Internet; perbaikan dan penggantian produk konsumen, yaitu, perangkat yang terhubung
jaringan, peralatan, peralatan kontrol pencahayaan, dan sistem kontrol hvac di internet yang terhubung dengan jaringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: D082021071715
: 22/10/2021 09:54:56
:
: CV. PANDU SETIA PERDANA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Golf D-3 Cipanjalu RT/RW 001/011 Cisaranten Bina Harapan Arcamanik, Kota
Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: T' PAINT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Putih
: 2
: ===Cat untuk bangunan; cat *; cat dasar; cat dasar (sealer); cat duco; cat tahan air; cat tembok; tinner untuk cat dasar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071716
: 22/10/2021 09:55:03
:
: PT RUANG BEDA KREASI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Gondangdia Lantai 5, Gedung Gondangdia Lama 25, Jalan R.P. Soeroso
Nomor 25, RT009/RW005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TENGAH TENGAH + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Merah
: 35
: ===Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor,

740
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pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort,
apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan
yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Manajemen bisnis dan
pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; bantuan manajemen bisnis untuk
perusahaan industri atau komersial; bantuan manajemen komersial atau industri; bantuan manajemen perusahaan; jasa
periklanan dan manajemen; jasa periklanan media sosial; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial;
layanan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; pemasaran media sosial; saran
dan bantuan manajemen bisnis===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071717
: 22/10/2021 09:56:03
:
: PT RUANG BEDA KREASI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Gondangdia Lantai 5, Gedung Gondangdia Lama 25, Jalan R.P. Soeroso
Nomor 25, RT009/RW005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat
, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TENGAH TENGAH + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Merah
: 36
: ===Jasa penyediaan real estate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan
seperti agen dan makelar property, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan property;
Pengelolaan rumah/ apartemen; agen perumahan; agent tanah dan bangunan pemukiman; jasa agen lahan yasan/realestat
tempat tinggal; jasa agen real estat; jasa agen real estat untuk penyewaan gedung; jasa agen real estat untuk penyewaan
properti; jasa agen real estat untuk penyewaan tanah; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan
tanah; jasa biro akomodasi [apartemen]; jasa manajemen akomodasi (real estat); jasa penyewaan apartemen; jasa
penyewaan apartemen, rumah, tempat komersial dan kantor; jasa penyewaan bangunan/gedung dan penyediaan informasi
yang berkaitan dengannya; jasa penyewaan bangunan/gedung untuk hunian permanen; jasa penyewaan kantor untuk bekerja
bersama; pengelolaan dan pengaturan kepemilikan bersama atas real estat; pengelolaan fasilitas untuk real estat dan properti;
pengelolaan tanah dan bangunan pemukiman; pengelolaan tanah dan rumah apartemen; penilaian dan pengelolaan real
estat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3-B-205, Phoenix Creative Building, Zhuantang Street, Xihu District, Hangzhou
: Debby Debora Octavia S.H
: Debby Debora Octavia, S.H. Jl. Perintis 2 No. 106 RT.003 RW.024 Kel. Kaliabang
Tengah, Kec. Bekasi Utara-Kota Bekasi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SeaHub
: SeaHub = stasiun di laut

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; putih
: 38
: ===Jasa streaming konten media digital untuk pihak lain; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan
layanan untuk komunikasi dengan cara elektronik, layanan untuk komunikasi dengan cara nirkabel, layanan komunikasi
internat, layanan telekomunikasi melalui jaringan komputer yang berkaitan dengan komunikasi informasi antara bank data,
layanan papan buletin elektronik [layanan telekomunikasi], layanan surat elektronik, menyediakan koneksi telekomunikasi ke
jaringan komputer global, informasi tentang telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengiriman pesan dan gambar dengan
bantuan komputer, transmisi file digital, menyediakan ruang obrolan internet, penyediaan forum secara onlin, streaming data,
streaming konten media digital di Internet, layanan telekonferensi, penyiaran nirkabel, transmisi berita, relating to electronic
payments, telecommunication services relating to wireless payments, providing online entertainment forums, communication
services between data banks menyediakan akses ke database, menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global,
penyewaan waktu akses ke jaringan komputer global, menyediakan tautan komunikasi on-line yang mentransfer pengguna
situs web ke halaman web lokal dan global lainnya, menyediakan saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping, layanan
telekomunikasi yang berkaitan dengan perdagangan, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik,
layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan
pembayaran nirkabel, penyediaan forum hiburan secara online, layanan komunikasi antara bank data; Penyedia layanan
komunikasi melalui internet; Streaming konten media digital di Internet; jasa penyediaan forum komunitas online, ruang

740

: JID2021071718
: 22/10/2021 09:56:56
:
: MIAO WEI

540 Etiket

Halaman 870 dari 1251

obrolan, dan ruang bagi pengguna untuk memposting, mencari, melihat, menonton, berbagi, mengkritik, menilai, dan
mengomentari, pesan, komentar, konten multimedia, video, cinema, film, foto, konten audio, animasi, gambar, gambar, teks,
informasi, dan konten buatan pengguna lainnya; jasa penyediaan forum online untuk berbagi teks, foto, gambar, video, konten
audio, konten multimedia, file elektronik, informasi, dan data; jasa podcasting (sistem untuk mendownload file dari berbagai
sumber seperti radio internet, ke dalam komputer personal dan mendengarkannya melalui komputer ataupun player media
digital) dan webcasting (alat komunikasi yang memanfaatkan koneksi internet untuk membuat siaran media yang tersedia bagi
pengguna dan menggunakan streaming teknologi); jasa telekomunikasi yang berhubungan dengan perdagangan;
jasa/layanan penyiaran audio, teks dan video melalui internet atau jaringan komunikasi lainnya; layanan papan buletin
elektronik [layanan telekomunikasi]; menyediakan akses ke saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping; menyediakan
saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping; penyediaan papan buletin elektronik online untuk transmisi pesan di
antara pengguna komputer di bidang informasi produk konsumen; penyiaran multimedia melalui Internet dan jaringan
komunikasi lainnya; penyiaran program teleshopping; penyiaran video melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya;
transmisi elektronik dan streaming konten media digital untuk orang lain melalui jaringan komputer global dan lokal===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071719
: 22/10/2021 09:56:57
:
: PT RUANG BEDA KREASI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Gondangdia Lantai 5, Gedung Gondangdia Lama 25, Jalan R.P. Soeroso
Nomor 25, RT009/RW005, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat
, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TENGAH + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Merah
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan
ringan; Layanan perhotelan (hospitality); Layanan reservasi akomodasi; Pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara;
Perhotelan; jasa biro akomodasi; jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos]; layanan akomodasi perhotelan; layanan asrama;
layanan asrama turis; layanan hotel dan motel; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan motel; layanan reservasi
akomodasi sementara; layanan rumah untuk turis; menyediakan akomodasi di hotel dan motel; menyediakan layanan hotel
dan motel; penyewaan akomodasi sementara; rumah peristirahatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071720
: 22/10/2021 09:57:12
:
: Aan Rohanah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Mangkalaya Blok F4 No. 23 RT/RW: 007/002 Kelurahan Cibolang Kecamatan
Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, 43156
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Rumah Arona Sukabumi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Pink, Biru muda
: 30
: ===Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071721
: 22/10/2021 10:00:16
:
: PT. SAMATOR

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Raya Kedung Baruk No.25-28, RT/RW: 002/004, Kedung Baruk, Rungkut, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60298

Halaman 871 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAMATOR + LOGO
: SAMATOR merupakan nama badan hukum pemohon yaitu PT. SAMATOR. Daftar Samator (01) No.
IDM000007277

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru ( pantone 275U). Merah (pantone 1805 U). Abu-abu (pantone Black 7U)
: 5
: ===Cairan antiseptik untuk ruangan; Desinfektan dan antiseptik; Zat-zat dan sediaan-sediaan farmasi untuk keperluan
manusia; antiseptik; disinfektan dalam bentuk semprotan; gas untuk keperluan gigi; gas untuk keperluan medis; hidrogen
peroksida untuk keperluan medis; oksigen untuk keperluan medis; pemandian oksigen; pembersih tangan antiseptik; sediaan
farmasi; sediaan higienis untuk keperluan medis; sediaan pembersih udara; sediaan pemurnian udara; semprotan antibakteri;
soda bikarbonat untuk keperluan farmasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D152021071722
: 22/10/2021 10:05:36
:
: Karina T.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kiwi No. 27 Bukit Baruga 2 Moncongloe Kab. Maros, Kabupaten Maros, Sulawesi
Selatan, 90564
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, UNGU dan HITAM
: 3
: ===Sabun kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; kosmetik perawatan kulit; krim kosmetik; krim malam; pelindung terhadap
sinar matahari untuk wajah; sabun wajah; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tabir surya untuk keperluan
kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071722
: 22/10/2021 10:05:36
:
: JUDA WIBAWA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Seruni CC 16, RT.003 RW.009, Kel/Desa Langenharjo, Kec. Grogol, Kab.
Sukoharjo, Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LILLIPILLI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hijau
: 10
: ===Alat anestesi (pembiusan); Alat pemeriksa THT; Alat pemeriksaan darah; Alat pemeriksaan/pengecekan gula darah; Alat

740

pengukur detak jantung; Alat pengukur kadar kolesterol; Alat pengukur tekanan darah; Alat suntik untuk keperluan medis; Alat
tes kehamilan; Alat ukur kadar gula (glukosa) dalam darah; Deker Lutut untuk terapi; Deker kaki untuk terapi; KASA STERIL
UNTUK MEDIS; Masker medis; Penutup kepala untuk keperluan medis (nurse cap); Perabot khusus dibuat untuk keperluan
medis; Peralatan bantu pernapasan hidung; Peralatan kesehatan umum, yaitu kesehatan, kebugaran dan olahraga, serta
sensor, monitor dan layar kesehatan untuk mengukur, menampilkan, mencari, memantau, menyimpan dan mengirimkan data
biometrik, detak jantung, pergerakan badan serta pembakaran kalori; Peralatan untuk digunakan dalam analisa medis;
Peralatan untuk keperluan diagnostic (medis); Perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi
dan kedokteran hewan, lengan mata dan gigi palsu, barang-barang ortopedi, bahan-bahan benang bedah; Pesawat-pesawat
dan perkakas-perkakas ilmu kedokteran yang termasuk dalam kelas 10; Pompa jarum suntik dan pompa infus; Sarung tangan
pelindung untuk tujuan medis; Tabung untuk bernapas, khususnya tabung yang merupakan aksesoris untuk pernapasan dan
anestesi; Tempat tidur khusus dibuat untuk tujuan medis; Thermometer; alat bantu dengar analog; alat kontrasepsi; aplikator
untuk sediaan farmasi; jarum suntik sekali pakai untuk tujuan medis; kasur untuk tujuan medis; kursi perawatan pasien medis;

Halaman 872 dari 1251

lampu untuk tujuan medis; laser untuk keperluan medis; masker pelindung mulut untuk penggunaan medis; masker pelindung
wajah untuk perlindungan terhadap infeksi virus; masker pernapasan pelindung untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk
tujuan medis; pakaian pelindung untuk keperluan medis; peralatan medis untuk pengujian keberadaan antigen dalam darah,
serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; perangkat infus untuk keperluan medis; perangkat medis;
perban elastis; perban lutut, ortopedi; sabuk untuk terapi; sarung tangan untuk tujuan medis===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071723
: 22/10/2021 10:13:35
:
: PT Mekar Alnan Kencana

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Amarta Raya No 27 , Krobokan, Kota Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah,
50141
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ALNAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 16, 18, 28
:
===Adhesive aluminium foil untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Adhesive film untuk keperluan alat tulis-menulis/
rumah tangga; Al-Qur`an (Tercetak); Alas meja; Alat penanda buku; Alat penyalur pita perekat [keperluan kantor]; Alat tulis
menulis kertas dan amplop; Alat tulis untuk kegiatan bermain anak-anak; Alat tulis untuk kegiatan pendidikan anak-anak; Alatalat pendidikan atau pengajaran (kecuali perkakas); Album untuk stiker; Alkitab; Arsip dokumen; Bahan cetakan terkait dengan
pertanian dan hortikultura, termasuk buku dan majalah; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan
kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Bahan kerajinan kertas; Bahan kertas, karton dan plastik untuk
membungkus dan mengemas; Bahan pembungkus; Bahan pengajaran cetak untuk instruksi; Bahan pengepak [bahan
pengganjal, bahan pengisi] dari kertas atau kardus; Bahan penutup untuk buku; Bahan penutup untuk buku kecil; Bahan
penutup untuk majalah; Bahan perekat untuk keperluan tulis menulis atau rumah tangga; Bahan perekat untuk keperluan tulis
menulis dan rumah tangga; Bahan-bahan cetak, yaitu, kertas dan karton untuk digunakan dalan pembuatan kartu identitas,
kartu telepon, cek, kartu kredit atau kartu bank, passpor, dokumen visa, sim, kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk,
ijin tinggal, kartu kesehatan profesional dan dokumen administratif pribadi lainnya yang terdiri dari area yang dapat dibaca oleh
mesin; Bahan-bahan pengepak terbuat dari karet atau plastik; Barang cetakan dan barang-barang yang terbuat dari kertas,
yaitu, kalender, poster, jurnal kosong, buku catatan; Barang cetakan untuk keperluan pengajaran; Barang cetakan untuk
keperluan periklanan; Barang cetakan utuk keperluan pendidikan; Barang cetakan, yaitu, buku komik, novel grafis, selebaran
instruksional dalam bidang permainan komputer, manual/petunjuk untuk permainan video, panduan strategi untuk permainan;
Barang terbuat dari kertas; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah, buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di
bidang hukum; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah, buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di bidang
sekuritas, opsi dan instrumen keuangan lain; Barang-barang terbuat dari karton, yaitu file dan folder dokumen, tag untuk kado,
kotak kado; Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku nota, buku catatan, buku harian, jurnal kosong, buku tulis dan kertas
tulis; Barang-barang tercetak, termasuk majalah, buku, brosur, kalender, katalog; Bendera iklan; Berita berkala; Berita berkala,
brosur, pamflet, dan jadwal pertandingan yang terkait dalam bidang bola basket; Bola dunia; Brosur komputer; Brosur-brosur;
Buklet untuk perkenalan produk dan iklan; Buku agenda; Buku anak-anak; krayon; spidol dengan ujung bulu kempa atau serat
yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta; majalah dalam bidang fesyen, mainan dan
fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender; buku kegiatan anak-anak; buku harian; map; kertas
hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu ucapan; kotak kerajinan hobi untuk membuat kolase;
kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan; kompon pemodelan; serbet kertas; buku catatan; bloknot;
novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan, selain untuk permainan; pola untuk membuat pakaian; pensil;
stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan
dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Buku atau kertas pelajaran; Buku catatan;
Buku dan majalah dalam bidang hiburan; Buku kecil pelatihan; Buku kecil uji cetak; Buku kerja harian; Buku panduan
referensi; Buku pencatatan; Buku tahunan (barang cetakan); Buku tanda terima / kuitansi; Buku tulis; Buku-buku nota yang
dapat direkatkan; Busa berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Cairan penghapus; Catatan terima kasih;
Daftar (barang cetakan); Daftar laundry tercetak; Data terekam dari internet dalam bentuk kertas; Desain gambar yang
dihasilkan dengan bantuan komputer; Diktat (Buku); Dokumen; Dokumen yang dicetak; Dokumentasi computer dalam bentuk
cetak; Fibre tipp maker; Film laminating (alat tulis); Film plastik berperekat untuk tujuan pelindungan; Foil, bukan logam untuk
pengemasan makanan; Folder Manila; Folder dokumen; Form perjanjian; Formulir; Formulir bisnis cetak; Formulir yang
dicetak; Gambar kalkir [dekalkomania]; Grafik/bagan; Grafis (barang cetakan); Handuk tangan Kertas; Hasil cetakan; Hiasan
dekoratif yang ditaruh di ujung atas pensil; Housebreaking pads sekali pakai dari kertas atau selulosa untuk hewan peliharaan;
Huruf cetakan untuk tulisan penanda pintu dorong atau tarik; Iklan (Barang Cetakan); Isolasi kertas; Jekrekan; Jepitan kertas;
Kain berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Kain lap kertas; Kain pembersih yang terbuat dari bahan
tidak dirajut/ tidak ter-anyam; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong dari bahan sintetis untuk
pembungkus dan pengemasan; Kantong hadiah dari bahan biodegradable; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan;
Kantong pembawa (sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong penyimpanan makanan dari plastik untuk keperluan
rumah tangga; Kantong plastik HD; Kantong plastik klip; Kantong plastik opp; Kantong plastik putih susu laundry; Kantong
plastik untuk membungkus bahan makanan; Kantong sampah dari bahan biodegradable; Kantong sandwich; Kantong untuk
membawa belanjaan dari bahan biodegradable; Kantong, tempat, foil dari kertas; Kardus tahan air; Karet gelang untuk
keperluan rumah tangga; Karton; Karton manila; Karton-karton khusus untuk segala jenis sepatu, sandal, sepatu olah raga,
yang disisipkan di bagian dalam; Kartu bisnis; Kartu cetak, selain bersandi atau magnetic; Kartu diskon, selain bersandi atau

740
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magnetic; Kartu hadiah; Kartu hadiah terbuat dari kertas; Kartu loyalti non-magnetik; Kartu nama; Kartu peringatan tidak
diganggu dari karton; Kartu terima kasih; Kartu yang dilaminasi (barang cetakan); Karung kertas untuk pembungkus; Kertas;
Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus makanan; Kertas India; Kertas Jepang; Kertas Sembahyang; Kertas catatan; Kertas
cetak untuk melapisi permukaan benda dari busa; Kertas cetak untuk melapisi permukaan benda kerja dari kayu, logam atau
plastik dan kertas release dan foil plastik; Kertas dapur untuk memasak; Kertas debu; Kertas filter; Kertas foto; Kertas handuk;
Kertas handuk basah; Kertas higienis; Kertas karton; Kertas kerajinan; Kertas kerajinan tangan Jepang; Kertas menulis dan
menggambar; Kertas pembungkus Natal; Kertas penanda, dicetak; Kertas perekat untuk keperluan rumah tangga; Kertas
serap minyak; Kertas termal; Kertas untuk menyerap minyak dapur; Kertas, kardus, dan barang-barang yang terbuat dari
bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release untuk menutupi
atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kertas, karton dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini tidak
termasuk dalam kelas lain; Koleksi tempat kartu dan tempat kenang-kenangan berhubungan dengan tempat tiket, tempat kartu
dagang; Kop surat; Koran Manila; Kotak cat anak-anak; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak dokumen (alat tulis); Kotak
kertas; Kotak terbuat dari karton; Kupon; Kurva Perancis; Label dari kertas atau karton yang dapat dipasang di leher botol atau
sambungan daun pintu untuk bahan promosi; Label dari kertas atau karton yang dapat dipasang digulungan kain dan
gantungan kain sebagai bahan promosi; Label dicetak; Label kertas; Label, bukan dari tekstil; Laminasi kertas, kardus, karton
dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Larutan karet; Lembar karton untuk kemasan; Lembar kerja
(barang cetakan); Lembar kertas pelapis, khususnya pelapis ujung pada permukaan atau sudut; Lembar kertas pelapis,
khususnya pelapis yang tak berujung pada permukaan akhir, untuk digunakan dalam konstruksi perabotan, desain interior,
konstruksi kendaraan, dan bidang terkait; Lembaran kertas perekat untuk keperluan alat tulis; Lembaran kertas perekat untuk
keperluan rumah tangga; Lembaran kertas untuk memasak; Lembaran plastik untuk tatakan kertas saat menulis; Lembaran
yang dicetak; Lukisan pasir; Majalah bergambar terpublikasi untuk anak-anak; Majalah cetak dalam bidang penyelenggaraan
forum periklanan, forum ekonomi, forum produk baru dan teknologi dan forum promosi; Majalah perusahaan; Manual referensi
perangkat keras komputer; Manual untuk keperluan pengajaran; Manual untuk perangkat lunak komputer; Manual-manual
untuk perkenalan produk dan iklan; Map Kertas; Map [alat tulis menulis]; Map untuk kertas; Materi cetak didistribustikan secara
berkala; Materi kursus yang dicetak; Materi pelatihan selain peralatan; Materi pemodelan untuk keperluan pendidikan; Materi
pendidikan dalam bentuk cetak; Materi pendidikan dalam bentuk cetak untuk mengajar; Materi pendidikan dalam bentuk cetak
untuk mengajar bahasa; Materi pendidikan dalam bentuk tertulis; Materi pengajaran audiovisual (barang cetakan); Materi
pengajaran cetak untuk informasi; Materi pengajaran cetak untuk pendidikan; Materi periklanan yang dicetak; Materi
presentasi audiovisual yang dicetak; Materi promosi tercetak, termasuk selebaran, buku catatan dan brosur yang
menampilkan dan memberikan informasi terkait produk telepon seluler, asessories dan perangkat telepon seluler serta segala
hal yang berkaitan dengan telepon seluler, telepon pintar; Materi promosi yang terbuat dari bahan kertas atau karton dan
mempunyai sambungan mika untuk ditempelkan ke meja atau rak tampilan produk; Mencetak materi dan kurikulum
pendidikan, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur, pemasaran, dan distribusi, dan
karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras, peralatan, dan jasa; Mika plastik untuk
membungkus makanan; Modul (Buku); Ornamen pensil; Paket alat tulis-menulis terdiri dari kertas untuk menulis, amplop,
penanda, dan stensil; Pamflet dalam hal periklanan; Pamflet panduan; Panduan (Barang Cetakan); Panduan pelatihan cetak;
Panduan pelatihan dalam bentuk cetak; Papan tulis untuk anak-anak; Papan tulis untuk menulis; Pasta perekat untuk
keperluan alat tulis atau rumah tangga; Pedoman mengajar; Pedoman pelatihan dalam bentuk cetak; Pelindung buku cek;
Pelindung dari plastik yang melindungi fitur pengeluaran dari wadah untuk kain penyeka; Pelubang kertas; Pena penanda;
Pena tarik; Pena tinta India; Pena untuk menulis dari kain tebal (felt); Pencatat nilai (barang cetakan); Penghancur CD untuk
penggunaan rumah atau kantor; Penghapus tulisan di papan tempat arsip (keperluan kantor); Penjepit uang; Penutup meja
dari kertas; Peralatan aktifitas terdiri dari stiker dan stempel karet; Peralatan belajar, terdiri dari penghapus pensil, penggaris
untuk menggambar, rautan pensil dan tempat pensil; Perangkat menulis; Perekat [perlengkapan kantor]; Perekat busa ganda;
Perekat elektrik PVC (alat tulis); Perekat film untuk keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga; Perencana (barang cetakan);
Peta; Pewarna poster; Pita plastik untuk kemasan; Plastik film dan kantong plastik untuk membungkus dan mengemas; Plastik
seal cup; Platban; Poster periklanan; Potongan kartun; Publikasi berkala; Publikasi cetak berkala; Publikasi cetak bulanan;
Publikasi cetak terkait dengan kegiatan anak-anak; Publikasi cetak untuk bisnis periklanan; Publikasi cetak untuk institusi
perguruan tinggi; Publikasi dan barang cetakan, yaitu kartu dagang bola basket, kartu dagang, stiker, dekal, tato sementara
yang dapat dipindahkan, perangko bertema bola basket, tiket bertema bola basket, karton untuk menyimpan koleksi piringan
perdagangan, papan tulis tempel dan penghapus papan tulis, papan memorandum, penjepit papan untuk menulis, tatakan
gelas dari kertas, kartu pos, alas piring dari kertas, tissue wajah, kartu catatan, bantalan memo, bantalan catatan, pulpen,
krayon, spidol penanda, karet gelang, pena dan pensil, kotak pena dan pensil, pena dan tatakan untuk menulis, penyangga
dokumen desktop, scrapbook, stempel karet, penggaris untuk merancang, spanduk kertas dan bendera, binder dengan 3
cincin, folder alat tulis, buku catatan wirebound, buku catatan portofolio, foto-foto berbingkai dan tidak berbingkai, litografi,
cetakan seni, poster, kalender, stiker bumper, sampul buku, penunjuk halaman buku, kertas pembungkus, buku kegiatan
anak-anak, buku mewarnai anak-anak; Publikasi iklan tercetak; Publikasi mingguan (barang cetakan); Publikasi tercetak
dalam bentuk bahan ajar di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk bahan ajar di bidang manajemen
proyek; Publikasi tercetak dalam bentuk bahan ajar di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak dalam bentuk berita
berkala di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk berita berkala di bidang manajemen proyek; Publikasi
tercetak dalam bentuk berita berkala di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak dalam bentuk buku di bidang hukum;
Publikasi tercetak dalam bentuk buku di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk buku di bidang
manajemen proyek; Publikasi tercetak dalam bentuk buku di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak dalam bentuk
buku petunjuk di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk buku petunjuk di bidang manajemen proyek;
Publikasi tercetak dalam bentuk buku petunjuk di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak dalam bentuk jurnal di
bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk jurnal di bidang manajemen proyek; Publikasi tercetak dalam
bentuk jurnal di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak dalam bentuk laporan di bidang manajemen bisnis; Publikasi
tercetak dalam bentuk laporan di bidang manajemen proyek; Publikasi tercetak dalam bentuk laporan di bidang manajemen
strategis; Publikasi tercetak dalam bentuk majalah di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk majalah di
bidang manajemen proyek; Publikasi tercetak dalam bentuk majalah di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak dalam
bentuk panduan di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk panduan di bidang manajemen proyek;
Publikasi tercetak dalam bentuk panduan di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak, yaitu, buku, majalah, jurnal,
direktori, pamflet, dan brosur yang berisi informasi rujukan mengenai berbagai topik di bidang keuangan, investasi,
kepemilikan korporasi dan bisnis; Publikasi untuk anak-anak; Publikasi untuk promosi; Publikasi yaitu buku pegangan
pengajaran, buku teknis, brosur, buku, poster, desain dan kertas perencanaan; Publikasi yang berisi deskripsi program;
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Publikasi, majalah, brosur, selebaran; materi pendidikan dan pengajaran (kecuali aparatus); semua barang yang tersebut di
atas berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi; Pulpen; Replika dari tulang manusia dan binatang,
atau bagian dari tulang-tulang manusia, dan fosil untuk tujuan pendidikan (bahan-bahan pendidikan, kecuali aparat); Sarung
buku harian; Sarung dudukan toilet dari selulosa; Sarung dudukan toilet sekali pakai yang terbuat dari kertas; Selebaran iklan;
Selebaran panduan; Selebaran publisitas; Selotip kain; Selotip timbal ganda; Serbet kertas sekali pakai untuk menghilangkan
make-up; Serbet kertas untuk menghilangkan make-up; Sertifikat; Set cetak, portable [keperluan kantor]; Set lukisan anakanak; Spanduk dari kertas; Spanduk untuk di jalan terbuat dari kertas; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis); Stiker
(decalcomanias); Stiker cetakan; Stiker pelindung; Stiker perekat; Strip kartun cetak; Substrat pada mesin cetak, yaitu film
transparan, tak tembus cahaya, dan tembus cahaya untuk digunakan dengan mesin fotokopi yang menggunakan tinta, printer
laser, printer yang menggunakan tinta; Surat jaminan (barang cetakan); Surat kabar perusahaan; T-kotak untuk menggambar;
Tabel hitungan; Tabloid tercetak; Tabung fleksibel bukan dari logam; Tanah liat untuk membuat model; Tas goodie dari kertas
atau plastik; Tas plastik cendramata; Tas plastik dan kertas; Tas, amplop, kertas, dan kantong polietilen untuk pembungkus
(sediaan pembungkus); Tasbih; Tatakan kertas untuk hewan peliharaan; Teka teki silang; Tempat alat tulis menulis [set];
Tempat arsip (keperluan kantor); Tempat buku cek; Tempat dokumen; Tempat dokumen (alat tulis; Tempat kartu identitas;
Tempat menyimpang buku tabungan; Tempat notepad; Tes cetak; Tiket cetak untuk acara olah raga dan hiburan; Tinta India;
Tinta isi ulang pulpen; Tisu; Tisu kertas; Transfer surat yang tercetak; Tutup Pot Bunga dari kertas; Ujung pena; Ukir-ukiran
dari kertas; Voucher; Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau karton; Wadah dari kertas untuk cairan; Wadah dokumen
(alat tulis); Warkat; Washi; agenda; agenda meja; alas [tatakan gelas] kartu; alas [tatakan gelas] kartu atau kardus; alas bahu
dari kertas; alas dan bantalan kertas atau karton untuk pelatihan toilet [alat bantu pelatihan untuk hewan]; alas dan bantalan
pelatihan rumah sekali pakai dari kertas atau karton untuk hewan peliharaan; alas kardus; alas kartu; alas kartu decanter; alas
kartu makan; alas kartu untuk gelas anggur; alas kartu untuk gelas bir; alas kartu untuk gelas minum; alas kecil ditempatkan di
bawah gelas; alas kecil ditempatkan di bawah gelas dari dari kertas; alas kecil ditempatkan di bawah gelas dari karton; alas
kecil ditempatkan di bawah gelas untuk melindungi permukaan dari kondensasi; alas kertas [tatakan gelas] dari kertas; alas
kertas decanter; alas kertas koktail; alas kertas meja; alas kertas untuk gelas anggur; alas kertas untuk gelas bir; alas kertas
untuk peti; alas koin; alas koktail dari karton; alas kuda-kuda; alas makan dari karton; alas makan malam dari kertas; alas meja
dari kardus; alas meja tulis; alas minuman dari karton; alas minuman dari kertas; alas pengaturan tempat meja dari kardus;
alas pengaturan tempat meja dari kartu; alas pengaturan tempat meja dari kertas; alas piring dari kardus; alas piring dari
kertas; alas untuk gelas bir; alas [alat tulis] pena; alat atau bahan pendidikan dan pengajaran berupa rumus spesifik yang
terdiri dari 3 tahap terbuat dari karton atau kertas; alat bantu belajar (manual) dan buku untuk guru, orang tua dan anak-anak;
alat dan mesin penjilid buku [peralatan kantor]; alat kertas tulis; alat pasang pasang untuk negatif sinar-X untuk keperluan nonmedis; alat pelubang [keperluan kantor]; alat pemasang label; alat penjepit kertas; alat penomoran; alat seperti baki yang
digunakan untuk merakit potongan-potongan jenis logam menjadi kata-kata dan garis; alat tulis; alat tulis (kartu nama, kertas
kop surat); alat tulis (kartu nama, kop surat); alat tulis kantor; alat tulis kertas; alat tulis kertas kantor; alat tulis menulis; alat
tulis tercetak; alat tulis, termasuk kertas, amplop, bantalan, kartu, surat, pena, dan pensil; alat untuk kesenian; alat untuk
memasang foto; alat vignetting; alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas); alat-alat untuk menulis; album; album
acara; album foto; album foto mini; album koin; album memo; album pernikahan; album prangko; album stiker; album tanda
tangan; album untuk lagu; almanak; amplop; amplop [alat tulis]; amplop botol dari kertas atau kardus; amplop kertas atau
plastik untuk kemasan; amplop kertas untuk kemasan; amplop manila; amplop plastik untuk kemasan; amplop surat; anggota
badan tiruan untuk keperluan instruksi medis [bahan ajar, kecuali peralatan]; angka [huruf cetak]; animasi cels; aplikator cat di
sifat spons; atlas; bagian histologis untuk tujuan pengajaran; bahan ajar; bahan ajar [kecuali alat]; bahan ajar cetak dan materi
pengajaran, termasuk panduan, grafik, manual; bahan ajar kertas; bahan ajar kertas, yaitu, balok pengajaran; bahan ajar
tercetak; bahan cetak dalam sifat sampel warna; bahan cetakan; bahan dan alat menulis dan menggambar; bahan gambar
untuk papan tulis; bahan informasi untuk tujuan pengajaran [kecuali peralatan]; bahan kemasan dari karton atau kertas untuk
es; bahan kemasan karton; bahan kemasan plastik untuk sandwich; bahan kemasan terbuat dari karton; bahan kemasan
terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau
plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan kemasan yang terbuat dari pengganti kertas berbasis mineral; bahan
mewarnai [instrumen gambar]; bahan pembungkus kertas; bahan pemodelan; bahan pemodelan aromatik; bahan pemodelan
dan senyawa untuk digunakan oleh anak-anak; bahan pemodelan seniman; bahan pendidikan dalam kelas ini dalam bentuk
buku, majalah, berita berkala dan pamflet; bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali aparat-aparatnya); bahan pengajaran
dan pengajaran; bahan pengajaran untuk tujuan informasi [kecuali peralatan]; bahan pengajaran untuk tujuan pendidikan
[kecuali peralatan]; bahan pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan
pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; bahan penjilid buku; bahan penyaringan kertas;
bahan perekat untuk keperluan tulis menulis; bahan perekat untuk penggunaan kantor; bahan plastik untuk kemasan; bahan
promosi dan iklan; bahan seniman; bahan seniman dan menggambar; bahan untuk menjilid buku dan kertas; bahan untuk
tulis menulis; bahan-bahan menggambar; bahan-bahan menggambar dan bahan-bahan untuk kesenian; bahan-bahan
pendidikan dan pengajaran; bahan-bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas); bahan-bahan plastik untuk
pembungkus; bahan-bahan plastik untuk pengemasan dan pembungkus; bahan-bahan publikasi dan cetakan, yaitu, buklet,
majalah, pamflet, laporan, buku pedoman, kartu resep, brosur, berita berkala, alat tulis menulis; bahan-bahan untuk menjilid
buku; bahan/materi cetakan untuk tujuan iklan dan promosi; baki cat; baki file [keperluan kantor]; baki pena dan pensil; baki
pensil; baki surat; banner; bantalan; bantalan awal; bantalan karya seni; bantalan kertas menulis, melukis dan menggambar;
bantalan kertas sekali pakai atau selulosa untuk mengganti popok; bantalan kertas untuk mengganti popok; bantalan lepas;
bantalan linear sekali pakai yang tidak dipasang untuk kotoran hewan; bantalan liner sekali pakai yang tidak dipasang untuk
kotak kotoran hewan; bantalan meja kalender; bantalan pengingat resep; bantalan penyerap kertas dan selulosa untuk
digunakan dalam kemasan makanan; bantalan skor; bantalan slip akun; bantalan stempel; bantalan tinta; bantalan tinta untuk
segel; bantalan untuk menggambar; barang cetakan; barang cetakan (kecuali buku dan majalah berkala); barang cetakan
bertanda tangan; barang cetakan dibidang komputer; barang cetakan dibidang komputer tablet; barang cetakan dibidang
produk multimedia, produk interaktif dan layanan daring; barang cetakan digital; barang cetakan untuk informasi pengetahuan;
barang cetakan yang berhubungan dengan pendidikan, tes dan penilaian psikologis; barang cetakan yang berkaitan dengan
pendidikan kesehatan; barang-barang cetakan; barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; barang-barang dari karton;
barang-barang dari kertas; barang-barang publikasi tercetak; barang-barang yang terbuat dari kardus; batu litograf; batu tinta
[tempat penampungan tinta]; benang untuk penjilid buku; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari bubur kertas; bendabenda dekoratif [ornamen] terbuat dari karton; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari kertas; bendera dan panji-panji
kertas; bendera hiasan kertas; bendera kertas; bentuk akuntansi; bentuk kertas die-cut; binder; bingkai foto; bingkai foto dari
kertas; bingkai fotografi atau karya seni; bingkai susun [cetakan]; blok kertas menulis, melukis dan menggambar untuk
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seniman; blok pencetakan; bloknote untuk menulis; bola langit; bola terestrial; bola untuk bolpoin; bolpen; brosur; brosur cetak;
brosur di bidang hukum; brosur informasi yang dicetak; brosur komputer; brosur yang dicetak; buklet; buklet informasi; buklet
yang dicetak; buku; buku Anak-anak; buku agama; buku akun; buku alamat; buku anak-anak memasukkan komponen audio;
buku bayi [buku cerita]; buku bayi [buku memori]; buku bergambar; buku besar [buku]; buku catatan; buku catatan [akta judul
mobil]; buku catatan [log kapal]; buku catatan [pembukuan]; buku catatan [penerbangan]; buku catatan bisnis; buku catatan
hukum; buku catatan pengeluaran; buku catatan wartawan; buku cek; buku cerita; buku cerita anak-anak; buku cetak; buku
cetak di bidang pendidikan musik; buku cetak di bidang pengenalan produk; buku contoh penutup dinding; buku contoh
wallpaper; buku dalam bidang olahraga elektronik dan permainan video; buku dan buklet; buku data; buku dikte; buku doa;
buku fiksi; buku fiksi dan non fiksi tentang berbagai topik; buku flip; buku gambar; buku giro; buku hadiah; buku harian; buku
harian (diary); buku harian berlapis kulit; buku harian meja; buku harian perjanjian; buku harian saku; buku indeks; buku
informasi; buku intisari hukum; buku jurnal kosong; buku kecil untuk bermain golf; buku kecil untuk dijual dengan kaset audio;
buku kegiatan; buku kegiatan anak-anak; buku kerja yang berisi latihan; buku komik; buku komik manga; buku komposisi;
buku kupon; buku kwitansi; buku lagu; buku latihan [kosong]; buku masakan; buku meja kopi; buku memo; buku
memorandum; buku memorandum saku; buku menu; buku mewarnai; buku musik cetak; buku naskah; buku nomor telepon;
buku non-fiksi; buku nyanyian pujian; buku panduan; buku partitur musik; buku pedoman [buku penuntun]; buku pedoman
komputer; buku pegangan; buku pelajaran; buku pencatat [alat tulis]; buku pendidikan; buku pendidikan interaktif anak-anak;
buku penerimaan kas; buku peringatan perayaan; buku perjalanan; buku perjanjian; buku pernikahan; buku petunjuk (dalam
bentuk barang cetakan); buku petunjuk permainan komputer; buku petunjuk untuk tujuan pengajaran; buku petunjuk yang
dapat dibaca secara elektronik, formulir yang dapat dibaca mesin atau yang dapat dibaca komputer untuk digunakan dengan,
dan dijual sebagai sebuah unit dengan perangkat elektronik dan komputer genggam dan dapat dibawa tercetak; buku pop-up;
buku referensi; buku resep; buku saku/buku kecil; buku salin; buku seri fiksi dan non fiksi, buku komik, novel grafis, cerita
dalam bentuk ilustrasi dan cerita buku komik, papan cerita (storyboard) dan karya seni; buku sketsa; buku sketsa seniman;
buku statistik, buku panduan, dan buku referensi, semua yang terkait dalam bidang bola basket; buku stiker; buku sumber
daya; buku tagihan; buku tahan air; buku tahunan sekolah; buku tamu; buku tanda setoran; buku tanda tangan; buku tanda
terima; buku tempel; buku tulis; buku tutorial di bidang memasak; buku ulang tahun; buku voucher; buku wirebound; bukubuku mandi vinyl; buku-buku memori [album foto]; buku-buku musik; buku-buku telepon dan alamat; buletin; buletin [barang
cetakan]; buletin berita [barang cetakan]; buletin cetak; bungkus gelembung plastik untuk pembungkus atau pengemasan;
bungkus kado plastik; busur derajat untuk digunakan sebagai instrumen menggambar; busur kertas dekoratif untuk
pembungkus; busur kertas, selain hiasan rambut; busur kertas, selain pakaian laki-laki; busur kertas, selain pakaian laki-laki
atau hiasan rambut; cairan koreksi untuk dokumen; cairan koreksi untuk mencetak blok; cairan koreksi untuk mengetik
[keperluan kantor]; cairan penghapus [keperluan kantor]; cairan penghapus untuk keperluan tulis menulis; cap [stempel]; case
dan pemegang paspor; cat air; cat air lukis; catatan seminar yang dicetak; cek bank; cek perjalanan; cek yang belum ditulis;
ceret cat; ceret cat plastik; cerita cetak dalam bentuk ilustrasi; cetak biru; cetakan [ukiran]; cetakan bergambar; cetakan dalam
sifat foto; cetakan dan buku; cetakan foto; cetakan grafis; cetakan kartun; cetakan litograf; cetakan seni; cetakan seni grafis;
cetakan silkscreen; cetakan untuk pemodelan tanah liat [bahan seniman]; cetakan warna; chromolithographs [chromos]; daftar
alamat; daftar harga dicetak; dayung cat; decalcomania; dekal; dekal dan stiker bemper; dekorasi kardus untuk bahan
makanan; dekorasi kertas untuk kue; dekorasi pesta dari kertas; dekorasi pesta kertas metalik; desain bordir [pola]; diagram;
diagram pedoman terapi medis yang tercetak; diagram yang dicetak; dicetak label baru untuk botol anggur; dicetak lembar
jawaban survei; dicetak materi kursus korespondensi; dicetak pola menjahit; dicetak pola rajutan; direktori [barang cetakan];
direktori hotel; direktori kota; direktori rahasia; direktori telepon; dispenser perekat otomatis untuk penggunaan kantor;
dispenser pita perekat [kebutuhan kantor]; dispenser pita perekat otomatis untuk penggunaan kantor; dispenser pita perekat
untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; dudukan gambar terbuat dari kertas; dudukan untuk aksesori meja; duplikator;
duplikator bantuan; duplikator putar; electrotypes; elemen ketik mesin tik; emblem dicetak; emblem kertas; ensiklopedi; etsa;
etsa seni; extender pensil; extender pensil dan toppers; figur model [ornamen] terbuat dari karton; figur model [ornamen]
terbuat dari kertas; figura karya seni; file dokumen [alat tulis]; file kartu; file surat; film dan tas untuk pembungkus dan
pengemasan ; film kemasan plastik fleksibel dijual dalam jumlah besar ke produsen industri dan komersial; film koreksi
untuk mengetik; film plastik digunakan sebagai kemasan untuk makanan; film plastik pembungkus makanan untuk keperluan
industri; film plastik pembungkus makanan untuk penggunaan rumah tangga; film plastik perekat untuk kemasan; film plastik
perekat untuk pembungkus; film plastik perekat untuk pembungkus dan pengemasan; film plastik susut untuk pembungkus;
film plastik untuk kemasan; film plastik untuk pembungkus; film plastik untuk pembungkus makanan; film selulosa asetat untuk
kemasan; film selulosa asetat untuk pembungkus; filter kertas kopi; filter kertas untuk pembuat kopi; flip chart; flow sheet
[materi cetakan]; foil perekat [alat tulis]; foil plastik; folder alat tulis; folder dokumen dalam bentuk dompet; folder gantung;
folder informasi tercetak; folder kertas; folder paspor terbuat dari kulit; folder presentasi; folder untuk cetak biru; folder untuk
surat; font pencetakan; formulir; formulir aplikasi giro; formulir aplikasi kegiatan devisa; formulir aplikasi kredit; formulir aplikasi
penukaran uang (money changer); formulir aplikasi transfer; formulir bisnis; formulir instrumen yang dapat dinegosiasikan;
formulir kosong; formulir pemesanan; formulir pemesanan untuk digunakan dalam belanja rumah; formulir yang dicetak
sebagian; formulir, dicetak; foto berbingkai; foto terpasang dan tidak terpasang; foto yang ditandatangani; foto-foto; foto-foto
[dicetak]; foto-foto pemain yang dapat dikoleksi; fusuma-gami [kertas untuk partisi geser dalam ruang Jepang]; gagang kuas;
gagang kuas dari logam; gagang kuas, bukan dari logam; gambar; gambar berbingkai; gambar seni; gambar stempel; gambar
tempel; gambar-gambar; gelang untuk retensi alat tulis; getah [perekat] untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; glitter
dekoratif untuk keperluan alat tulis; glitter untuk keperluan alat tulis; gluten [lem] untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga;
grafik informasi pengukuran dan dosis obat anak; grafik lingkaran bergulir; grafik skor; grafik yang dicetak; gulungan kertas
toilet; gulungan kertas untuk mesin hitung; gulungan kertas untuk printer; gulungan untuk mesin tik; gulungan untuk pita tinta;
gulungan yang dapat ditarik untuk pemegang lencana nama [keperluan kantor]; gunung cap; hadiah alat tulis, yaitu tas, kotak,
bahan dan label pembungkus (kertas atau plastik); halaman album foto; halaman lembar memo; halaman penyimpanan arsip;
halaman plastik dengan saku untuk memegang foto; halaman plastik dengan saku untuk memegang kartu perdagangan;
halaman plastik dengan saku untuk memegang tanda terima; halaman untuk mewarnai; handuk kertas; handuk kertas untuk
tangan; handuk kertas yang higienis; handuk muka dari kertas; hektograf; hewan model [ornamen] terbuat dari bubur kertas;
hewan model [ornamen] terbuat dari karton; hewan model [ornamen] terbuat dari kertas; hiasan kertas dekoratif; hiasan meja
[alas] terbuat dari kartu; hiasan meja [alas] terbuat dari kertas; hiasan meja [ornamen] terbuat dari bubur kertas; hiasan meja
[ornamen] terbuat dari kardus; hiasan meja [ornamen] terbuat dari kertas; hologram tercetak; horoskop dicetak; hosho-gami
[kertas Jepang tebal]; huruf [huruf cetak]; huruf cetak [angka dan huruf]; huruf cetak font untuk mesin tik; huruf dan angka yang
didukung perekat [alat tulis]; huruf dan angka yang didukung perekat yang terbuat dari vinil; huruf dan angka yang terbuat dari
kertas; huruf-huruf baja; huruf-huruf cetak; huruf-huruf cetak, blok-blok cetak; ilustrasi; indeks; indeks telepon;
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indikator tanggal; instruksi manual; instruksi manual musik; instruksi manual untuk komputer; instruksi manual untuk peralatan
olahraga; instruksi manual untuk permainan peran; instruksi manual untuk synthesizer musik; instrumen menggambar;
instrumen menggambar papan tulis; instrumen menggambar untuk papan tulis; instrumen penyusunan; isi ulang kalender; isi
ulang kartrid untuk pena tinta; isi ulang penghapus pensil; isi ulang tinta pena; isi ulang untuk instrumen gambar; isi ulang
untuk pulpen; isian kardus; isian kertas; isian kertas atau kardus; isinglass untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah
tangga; jadwal perjalanan cetak; jangka; jangka untuk menggambar; jaringan kasar untuk keperluan kosmetik; jarum etsa;
jenis huruf; jenis pencetakan; jepit pena; jurnal; jurnal [publikasi]; jurnal hukum; jurnal kosong; jurnal medis; jurnal
perdagangan; jurnal perjalanan; kain dilekatkan untuk keperluan alat tulis; kain kalkir; kain penjilid buku; kain untuk penjilid
buku; kalender; kalender advent; kalender berdiri; kalender dicetak; kalender dinding; kalender meja; kalender saku; kalender
sobek; kaleng pensil; kamus; kamus geografi; kantong [alat tulis]; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong]
dari plastik untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari kertas; kantong belanja
dari plastik; kantong dari karton; kantong dari kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik
untuk kemasan; kantong dokumen untuk penggunaan alat tulis; kantong hadiah kertas; kantong kado dari kertas atau plastik;
kantong kertas; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas belanja; kantong kertas berbentuk kerucut;
kantong kertas berlapis; kantong kertas sampah; kantong kertas untuk digunakan dalam sterilisasi instrumen medis; kantong
kertas untuk kemasan; kantong kertas untuk keperluan rumah tangga; kantong kertas untuk pembungkus; kantong kertas
untuk popok sekali pakai; kantong makan siang dari kertas atau plastik; kantong makan siang daro kertas; kantong
penyimpanan makanan dari plastik untuk penggunaan rumah tangga; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong
plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk es kemasan; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk
keperluan rumah tangga; kantong plastik untuk keperluan umum; kantong plastik untuk memasak di oven; kantong plastik
untuk membuang makanan tengik; kantong plastik untuk membuang popok bekas; kantong plastik untuk memuat popok
bekas; kantong plastik untuk mengamankan barang-barang berharga; kantong plastik untuk mengawetkan makanan tengik;
kantong plastik untuk pembuangan limbah hewan peliharaan; kantong plastik untuk pembuangan pakaian dalam; kantong
plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
plastik untuk penghilang bau; kantong plastik untuk popok sekali pakai; kantong plastik untuk produk makanan; kantong
sampah dari kertas atau plastik; kantong sampah dari plastik untuk popok sekali pakai; kantong sampah kertas untuk
keperluan rumah tangga; kantong sampah plastik; kantong sampah plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong sampah
plastik untuk membuang sampah/limbah hewan peliharaan; kantong sandwich dari kertas; kantong sandwich dari kertas atau
plastik; kantong sandwich plastik; kantong sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kantong surat yang terbuat
dari kertas; kantong untuk alat tulis; kantong untuk memasak dengan microwave; kantong untuk pesta dari plastik; kantongkantong terbuat dari kertas atau plastik; kanvas dan papan seniman; kanvas sutra untuk melukis; kanvas untuk melukis;
kapsul kertas cappuccino kosong; kapsul kertas coklat kosong; kapsul kertas teh kosong; kapsul kopi ginseng kosong dari
kertas; kapsul kopi jelai kosong dari kertas; kapsul kopi kosong dari kertas; kapur; kapur papan tulis; kapur penanda; kapur
penjahit; kapur tulis; kapur untuk litografi; kapur untuk papan tulis; karangan bunga hias kertas untuk pesta; kardus pembawa
makanan dan minuman; kardus yang terbuat dari kertas mulberry [senkasi]; karet gelang [keperluan kantor]; karet gelang
untuk mengikat barang [keperluan kantor atau rumah tangga]; karikatur; karton; karton bergelombang; karton bristol; karton
kardus; karton telur yang terbuat dari kertas; karton*; kartrid tinta untuk pena; kartrid tinta untuk pulpen; kartu Natal; kartu
acara; kartu alas gelas/piring; kartu bergambar; kartu berlubang untuk alat tenun Jacquard; kartu bertuliskan salam universal;
kartu bisbol; kartu catatan; kartu catatan kosong; kartu catatan sosial; kartu dagang; kartu debit tidak bersandi; kartu flash
[bahan ajar]; kartu hadiah; kartu indeks [alat tulis]; kartu informasi tercetak; kartu kertas (kosong) untuk merekam data; kartu
kosong; kartu kredit (bukan magnetik); kartu kredit, kartu hadiah, dan kartu telepon yang tidak dikodekan secara magnetis;
kartu kunjungan; kartu liburan; kartu loyalitas tidak bersandi; kartu menu; kartu menu yang digantung di pintu dari karton; kartu
motivasi; kartu nama; kartu pengumuman [alat tulis]; kartu penilaian; kartu perdagangan olahraga; kartu perdagangan yang
dikoleksi; kartu perdagangan, selain untuk permainan; kartu pernikahan; kartu pos; kartu pos gambar; kartu pos kosong atau
dicetak sebagian; kartu resep dicetak; kartu respons surat tercetak; kartu skor golf; kartu tagihan tidak bersandi; kartu tempat
duduk; kartu tercetak; kartu tercetak dan dokumen administrasi pribadi tanpa pengkodean magnetik kertas atau kardus untuk
dijual kepada organisasi penerbit, yang terdiri dari area yang dapat dibaca mesin, yaitu, kartu identitas, kartu telepon, cek,
kartu kredit, kartu bank, paspor, dokumen visa, surat izin mengemudi , kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, izin
untuk tinggal, dan kartu untuk menunjukkan kredensial profesional medis; kartu trivia [bahan ajar]; kartu tunai tidak bersandi;
kartu ucapan; kartu ucapan musikal; kartu ucapan pop-up; kartu ucapan selamat; kartu ucapan tercetak dengan informasi
elektronik yang tersimpan di dalamnya; kartu ulang tahun; kartu undangan; kartu untuk alas minuman; kartu untuk digunakan
dengan pembungkus kado; kartu-kartu; kartu-kartu (bukan magnetik); kartu-kartu perdagangan; kartu-kartu terbuat dari kertas;
kartun koran [barang cetakan]; karung kertas; karya kaligrafi; karya seni dari kertas atau karton; karya seni kardus; karya seni
kertas; karya seni litograf; kasa-gami [kertas diminyaki untuk payung kertas]; kaset kertas dan kartu untuk merekam program
komputer; kasus cap; kasus paspor dari kulit; kasus stensil; katalog; katalog belanja rumah; katalog pesanan surat; katalog
yang berkaitan dengan perkakas dan peralatan musik; katalog yang menampilkan barang dagangan permainan komputer;
katalog yang terkait dengan peralatan telekomunikasi, telepon mobil perangkat elektronik genggam dan digital mobil untuk
mengirimkan dan menerima panggilan telepon, faks, surat elektronik, video, pesan singkat, musik, pekerjaan audiovisual dan
multimedia lainnya serta data digital lainnya; katalog yang terkait dengan perangkat komputer; kebutuhan alat tulis dan kantor,
kecuali furnitur; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kantong semen dari kertas; kemasan kantong
semen dari plastik; kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang
dirancang untuk mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton;
kemasan wadah selulosa yang diregenerasi; keperluan kantor [kecuali perabot]; keperluan kantor, kecuali furnitur; kerajinan
kertas [seni dan kerajinan]; keranjang meja untuk aksesori meja; kertas HVS; kertas amplop; kertas anti jamur; kertas
belanjaan; kertas beras *; kertas berbentuk pita untuk pembungkus kado; kertas bercahaya; kertas bergalur [media
bergelombang]; kertas bergelombang; kertas bubur kayu; kertas buram; kertas catatan; kertas catatan berperekat; kertas
catatan dengan perekat; kertas catatan tablet; kertas cetak; kertas cetak digital; kertas cetak dye-sublimation; kertas cetak
laser; kertas cetak offset untuk pamflet; kertas crêpe untuk keperluan rumah tangga; kertas dan karton; kertas dan karton dan
barang-barang terbuat dari bahan itu, yaitu, buku, boks, kartu, amplop, buku catatan, kalendar; kertas dan plastik untuk
kemasan; kertas daur ulang; kertas dekoratif dicetak; kertas dilaminasi; kertas dilekatkan; kertas direktori; kertas duplikat;
kertas elektrostatik; kertas file; kertas fluorescent; kertas fotokopi; kertas fotokopi [alat tulis]; kertas fotokopi berlapis plastik;
kertas fotokopi tanpa karbon; kertas gading; kertas gambar; kertas grafik; kertas grafik untuk menggambar dan membuat
sketsa; kertas ikatan daur ulang; kertas ikatan lilin; kertas ikatan sintetis; kertas isap; kertas kado; kertas kakao kosong; kertas
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kalender; kertas kaligrafi; kertas kalkir; kertas kanvas; kertas karbon; kertas karton; kertas karton kosong; kertas karton putih;
kertas karton take-out untuk makanan; kertas karton untuk mengirimkan barang; kertas kartu nama [setengah jadi]; kertas
kartu pos; kertas komputer; kertas konstruksi; kertas kop surat; kertas kopi barley kosong; kertas kopi kosong; kertas koran;
kertas kraft; kertas krep; kertas kue dekorasi; kertas kulit bawang; kertas kulit imitasi; kertas label; kertas label gantung; kertas
lepas; kertas lilin; kertas magnetik; kertas majalah; kertas memerintah; kertas mesin tik; kertas mulsa; kertas musik; kertas
offset; kertas origami; kertas pelapis; kertas pembungkus; kertas pembungkus dekoratif; kertas pembungkus kado; kertas
pembungkus kado logam; kertas pembungkus makanan; kertas pembungkus mesiu; kertas pembungkus untuk permen; kertas
pemeriksaan; kertas penanda; kertas pencetak foto; kertas pengaman; kertas pengisi; kertas penutup; kertas penutup kursi
toilet; kertas penyerap; kertas peraga kartu; kertas perak; kertas perkamen; kertas plastik; kertas rak; kertas reproduksi; kertas
ringan yang digunakan dengan kertas karbon untuk menghasilkan banyak salinan.; kertas ringan yang digunakan dengan
kertas karbon untuk menghasilkan banyak salinan. [alat tulis]; kertas sarang lebah; kertas saring; kertas selofan moistureproof;
kertas seni; kertas sensitif panas; kertas serat; kertas serat kayu; kertas serbet; kertas sertifikat stok; kertas setengah jadi;
kertas sintetis; kertas stensil [kertas stensil]; kertas tahan air; kertas tahan asam; kertas tahan panas; kertas teh kosong;
kertas tempel; kertas termal dilapisi; kertas termal dilapisi industri untuk pencetakan; kertas termal industri yang tidak dilapisi
untuk pencetakan; kertas termal tanpa pelapis; kertas tissue kering; kertas tisu; kertas tisu untuk membuat kertas stensil;
kertas toilet; kertas transfer panas; kertas transmisi faksimili; kertas tulis; kertas tulis dan amplop [alat tulis]; kertas tulis dengan
kualitas tinggi (bond paper); kertas untuk cek bank; kertas untuk cek perjalanan; kertas untuk digunakan dalam industri seni
grafis; kertas untuk digunakan dalam pembuatan kantong teh; kertas untuk digunakan dalam pembuatan tirai bedah; kertas
untuk digunakan dalam pembuatan wallpaper; kertas untuk keperluan industri; kertas untuk keperluan rumah tangga; kertas
untuk keperluan rumah tangga dan industri; kertas untuk kertas kop surat; kertas untuk melukis dan kaligrafi; kertas untuk
memasak; kertas untuk membuat tas dan karung; kertas untuk mencetak foto; kertas untuk mencetak foto [tidak peka secara
kimia]; kertas untuk menutupi buku; kertas untuk menyimpan buku; kertas untuk mesin rekaman; kertas untuk pembungkus
bunga dan pajangan bunga; kertas untuk pembungkus dan pengemasan; kertas untuk radiogram; kertas untuk tabel
pemeriksaan medis; kertas xerografis; kertas yang mengandung mika; kertas yang mengkilap dan transparan; kertas yang
sekali pakai; kertas*; kertas-kertas kemasan; kit kertas seni dan kerajinan anak-anak; kit pembuangan kantong plastik untuk
pembuangan rumput dan daun; klip kertas; klip pengikat; klip surat; klip uang; klip uang dari logam mulia; klip uang logam; klip
uang, bukan dari logam; klip untuk dokumen; klip untuk kantor; klip untuk pemegang lencana nama [keperluan kantor]; kliseklise; kohzo-gami [kertas yang terbuat dari kertas mulberry]; kolase; kolator untuk penggunaan kantor; komik; kompas
[instrumen gambar]; komplotan sudut [instrumen gambar]; koran; koran harian; koran untuk sirkulasi umum; kotak alat tulis;
kotak alat tulis (alat tulis); kotak cat; kotak cat dan kuas; kotak cat untuk digunakan di sekolah; kotak cek; kotak dari karton;
kotak display kardus; kotak display kertas; kotak display kertas atau kardus; kotak display stiker terbuat dari karton; kotak file
untuk penyimpanan catatan bisnis dan pribadi; kotak file untuk penyimpanan majalah; kotak geser [instrumen gambar]; kotak
hadiah dari kardus; kotak hadiah dari karton atau kertas; kotak hadiah dari kertas; kotak hadiah kertas; kotak kardus; kotak
kardus dilipat; kotak kardus untuk pesta; kotak karton bergelombang; kotak karton untuk kemasan industri; kotak kemasan
kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk yang dibuat-buat; kotak kemasan
kertas; kotak kerajinan untuk konstruksi model dari bubur kertas; kotak kertas; kotak kertas atau kardus; kotak kertas untuk
menyimpan kartu ucapan; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak kue dari kardus; kotak kue dari karton; kotak papan serat; kotak
pena; kotak pena dan pensil; kotak pensil; kotak penyimpanan foto; kotak penyimpanan rekaman bergelombang; kotak
penyusunan; kotak persediaan sekolah yang terdiri dari berbagai kombinasi persediaan sekolah terpilih, yaitu, alat tulis, pena,
pensil, pensil mekanik, penghapus, penanda, krayon, pena penanda berwarna, map, buku catatan, kertas, busur derajat, klip
kertas, peruncing pensil, alat genggam dipasang pada pensil/pena untuk menulis, lem dan penanda buku; kotak pesta dari
karton atau kertas; kotak pizza dari kardus; kotak tampilan yang terbuat dari karton; kotak topi kardus; kotak topi kertas; kotak
untuk dokumen; kotak untuk instrumen gambar; kotak untuk menggambar; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus;
kotak-kotak untuk cap [segel]; krayon; krayon lilin; krayon litograf; kuas cat; kuas pelukis; kuas tulis; kuas untuk dekorator;
kuas untuk melukis; kuas untuk melukis kaligrafi; kuda-kuda untuk kanvas-kanvas lukisan para pelukis; kuda-kuda untuk
melukis; kue toppers kertas; kuesioner yang dicetak; kuliah cetak; kunci mesin tik; kupon dicetak; kupon diskon dicetak;
kurikulum cetak; kurva menggambar; kurva penyusunan; label alamat; label bagasi dari kardus; label bagasi tercetak; label
botol anggur handpainted kertas; label dari karton; label dari kertas; label gantung dari kardus; label harga; label harga kardus;
label harga kertas; label kecil tercetak atau dekoratif yang ditempel ke sebuah buku; label kertas; label kertas atau karton;
label kertas bagasi; label kertas dicetak; label kertas kosong atau sebagian dicetak; label kertas menghapus basah; label
penanda; label pengiriman kertas; label perekat kertas; label perekat untuk dicetak dengan informasi medis personal [bukan
dari tekstil]; label termal yang belum dicetak; label, bukan dari tekstil, untuk kode batang; laci kertas; laci kertas beraroma; laci
kertas, diberi wewangian atau tidak; lakban; laminator dokumen untuk penggunaan kantor; lapisan (plastik) untuk
membungkus makanan; lapisan tipis plastik untuk pembungkus; laporan hukum; laporan konsumen yang dicetak; laporan
penelitian tercetak; laporan tahunan [publikasi tercetak]; laporan tercetak; latihan dan spanduk kertas senam; lead pensil; lem
arabic untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; lem gelatin alga merah untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem
gelatin untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem glitter untuk keperluan alat tulis; lem kain untuk keperluan rumah
tangga; lem kertas; lem lateks untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem pena untuk keperluan alat tulis; lem rumput
laut untuk alat tulis; lem untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; lem untuk keperluan alat tulis; lem untuk keperluan
rumah tangga; lem untuk penggunaan kantor; lemari untuk alat tulis [keperluan kantor]; lembar informasi; lembar informasi
yang dicetak; lembar instruksi; lembar jawaban yang dicetak; lembar kontrol kelembaban kertas atau plastik untuk kemasan
bahan makanan; lembar musik; lembar polypropylene untuk pembungkus; lembar prangko peringatan perayaan; lembar skor;
lembar tinta untuk duplikator; lembar tinta untuk mesin reproduksi dokumen; lembar tinta untuk reproduksi gambar di industri
percetakan; lembar viscose untuk pembungkus; lembaran kertas [alat tulis]; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk
kemasan bahan makanan; lembaran kertas untuk mencatat; lembaran musik tercetak; lembaran perekat plastik yang dilapisi
untuk tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label, grafik, dan dekorasi, yaitu perekat pada
media cetak dan perekat pada lapisan tipis pelindung; lembaran plastik berlapis perekat untuk keperluan alat tulis; lembaran
plastik berperekat untuk rak pelapis; lembaran plastik tembus cahaya untuk keperluan kantor; lembaran plastik, film dan tas
untuk pembungkus dan pengemasan; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan dan barang-barang
cetakan dan bahan-bahan kertas; lembaran selulosa reklamasi untuk pembungkus; lembaran selulosa reklamasi untuk
pembungkus [kertas plastik]; lembaran tipis plastik untuk pengemasan dan pembungkus; lencana kardus; lencana kertas;
lengan plastik untuk memegang kartu bisbol; lengan untuk memegang dan melindungi prangko; linen meja dari kertas; liner
yang tidak dipasang untuk kotak kotoran hewan peliharaan; liners kotak kucing dalam bentuk kantong plastik; litograf; litograf
berbingkai; litograf yang dibingkai; lukisan; lukisan [gambar], dibingkai atau dibingkai; lukisan mitt untuk mengaplikasikan cat;
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majalah; majalah [majalah berkala]; majalah berkala; majalah cetak; majalah cetak di bidang drama; majalah cetak di bidang
film; majalah cetak di bidang musik; majalah cetak di bidang pariwisata; majalah cetak di bidang seni figuratif; majalah cetak di
bidang tari; majalah daftar televisi; majalah dalam bidang bola basket, katalog dalam bidang bola basket, program-program
permainan commemorative dan suvenir yang berkaitan dengan bola basket, kertas yang digantung (paper pennants), alat tulis
menulis, alat tulis menulis bertipe portofolio, kartu undangan, sertifikat yang telah dicetak, kartu ucapan, kartu ucapan Natal,
kartu ucapan liburan, lembar informasi statistik untuk topik-topik bola basket; majalah dalam penerbangan; majalah dibidang
cerita buku komik, papan cerita dan karya seni; majalah fitur umum; majalah komputer; majalah musik; majalah perjalanan;
majalah poster; majalah-majalah; makalah elektrokardiograf; makalah publikasi; malam penyegel; manual; manual [buku
pegangan]; manual instruksi permainan komputer; manual komputer; manual pelatihan; manual pengguna komputer; manual
program komputer; manual tercetak; map; map lembaran lepas; map plastik; map surat; map untuk kertas; master roh untuk
mimeographing; mata pena; mata pena dari emas; mata pena untuk alat tulis; materi instruksional tercetak tentang
telekomunikasi; materi pelatihan tercetak; materi pemasaran dan promosi dalam bentuk cetak; materi pendidikan tercetak;
materi pendidikan untuk tujuan pengajaran [kecuali peralatan]; materi pengajaran, pendidikan, dan pengajaran yang dicetak;
materi promosi tercetak; materi promosi tercetak, termasuk selebaran, buku catatan, dan brosur yang menampilkan dan
memberikan informasi di bidang produk pertanian dan hortikultura; menambahkan kertas mesin; mencetak dalam sifat
gambar; menelusuri jarum untuk keperluan menggambar; mengatur kotak untuk menggambar; menggambar kuas;
menghapus perisai; menghapus produk; menu yang dicetak; menulis atau menggambar buku; menulis papan tulis; menyegel
senyawa untuk keperluan alat tulis; menyegel wafer; menyoroti pena; menyoroti penanda; mesin cetak label; mesin cetak label
[keperluan kantor]; mesin cetak label untuk keperluan rumah tangga atau alat tulis; mesin cetak printwriter; mesin dispenser
klip kertas otomatis untuk penggunaan kantor atau alat tulis; mesin franking untuk penggunaan kantor; mesin huruf kantor;
mesin kantor decollating; mesin kertas; mesin kertas lipat untuk penggunaan kantor; mesin kertas untuk penggunaan kantor;
mesin ketik dan alat alat kantor (kecuali perabot); mesin laminating untuk penggunaan rumah dan kantor; mesin pelabelan
kantor; mesin pembatalan prangko; mesin penandaan untuk mencegah penipuan; mesin pengalamatan; mesin pengasah
pensil, listrik atau non-listrik; mesin pengikat spiral untuk penggunaan kantor; mesin pengisi kertas untuk penggunaan kantor;
mesin penjilid buku untuk penggunaan kantor; mesin penjilid dokumen untuk penggunaan kantor; mesin penjilid kertas untuk
penggunaan kantor; mesin penyegel amplop untuk kantor; mesin penyegel untuk kantor; mesin peraut pinsil elektrik atau tidak
elektrik; mesin perekat untuk penggunaan rumah dan kantor; mesin stapel [keperluan kantor]; mesin stencilling; mesin stensil;
mesin tik; mesin tik dan keperluan kantor (kecuali perabot kantor); mesin tik dan perkeperluanan kantor [kecuali furnitur];
mesin tik elektronik; mesin tik listrik; mesin tik mesin tik; mesin tik, listrik atau non-listrik; mesin tulis jenis kantor; mesin tulis
manual dan elektrik; mesin untuk memasukkan surat untuk penggunaan kantor; mimeografi [duplikator]; mistar / penggaris
persegi untuk menggambar; mistar / penggaris untuk menggambar; mistar / penggaris untuk merancang; mizuhiki [string
kertas upacara Jepang]; mobil model skala [ornamen] dari bubur kertas; mobil model skala [ornamen] dari kardus; mobil model
skala [ornamen] kertas; model [ornamen] terbuat dari bubur kertas; model [ornamen] terbuat dari kardus; model [ornamen]
terbuat dari kertas; model anatomi untuk keperluan pengajaran dan pendidikan; model arsitek; model kendaraan [ornamen]
terbuat dari bubur kertas; model kendaraan [ornamen] terbuat dari kardus; model kendaraan [ornamen] terbuat dari kertas;
model lilin, bukan untuk keperluan gigi; model mobil [ornamen] terbuat dari kardus; model mobil [ornamen] terbuat dari kertas;
model mobil [ornamen] yang terbuat dari bubur kertas; model mobil miniatur [ornamen] dari bubur kertas; model mobil miniatur
[ornamen] dari kardus; model mobil miniatur [ornamen] kertas; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari bubur kertas;
model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari kardus; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari kertas; model skala
[ornamen] dari bubur kertas; model skala [ornamen] dari kardus; model skala [ornamen] kertas; model tiga dimensi untuk
tujuan pendidikan; monograf; mount fotografi atau seni kertas atau karton; mural dalam sifat karya seni litograf; mural dalam
sifat lukisan; mural dalam sifat poster; mural dalam sifat tempelan [decalcomanias]; mural di alam decalcomanias; mural di
sifat gambar; mural di sifat lukisan [gambar]; mural di sifat stiker; mural foto; mural yang dilukis; nama lencana [keperluan
kantor]; nama lencana kertas; nama lencana plastik [keperluan kantor]; nama pemegang lencana [keperluan kantor]; nampan
pena; nampan surat; nampan untuk memegang instrumen gambar; nampan untuk memegang instrumen penyusunan;
nampan untuk memilah dan menghitung uang; notasi musik (barang cetakan); notebook dengan spiral; notebook kertas;
notebook kertas kosong; notebook perjalanan; notebook stenograf; notes bergambar; novel; novel grafis; novel roman;
oleograf; omikuji [tempat keramat] [lembaran kertas yang dicetak digunakan untuk meramal]; organ rumah; organizer untuk
penggunaan alat tulis; ornamen [patung] terbuat dari kardus; ornamen [patung] terbuat dari kertas; ornamen [patung] yang
terbuat dari papier mâché; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari karton; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari
kertas; ornamen dalam bentuk miniatur yang terbuat dari bubur kertas; ornamen pesta dari kertas; ornamen yang terbuat dari
bubur kertas; ornamen yang terbuat dari karton; ornamen yang terbuat dari kertas; packing [bantalan, isian] bahan kertas;
pajang spanduk kertas; pajangan spanduk karton; pajangan spanduk kertas; paku payung; palet cat air; palet seniman; palet
untuk pelukis; pamflet; pamflet di bidang penjualan real estat; pamflet iklan; pamflet tercetak; panduan belajar; panduan cetak;
panduan huruf; panduan kegiatan mengajar cetak; panduan penggunaan perangkat keras komputer tercetak; panduan
penomoran; panduan program televisi; panduan saku referensi cepat [barang cetakan]; panduan strategi untuk permainan;
panduan strategi untuk permainan, tercetak; panduan sudut [instrumen gambar]; panel kanvas untuk seniman; panji-panji
kertas; panji-panji yang terbuat dari kertas; pantograf [instrumen gambar]; papan alas; papan bubur kayu [alat tulis]; papan cat
air; papan gambar; papan gambar [artikel pelukis]; papan gambar dan lukis (dari) karton; papan gambar membingkai alas;
papan giling; papan iklan cetak dari karton; papan iklan cetak kertas; papan iklan dari kertas atau kardus; papan iklan kertas
atau karton; papan iklan kertas atau karton cetak; papan iklan tercetak dari karton; papan iklan tercetak dari kertas; papan
iklan tercetak dari kertas atau karton; papan iklan yang dibuat dari bahan kardus; papan iklan yang terbuat dari kertas dan
karton; papan ilustrasi; papan kardus; papan kertas; papan kertas atau kardus; papan klip; papan magnetik [keperluan kantor];
papan magnetik untuk kegiatan penjadwalan dan janji temu; papan memo [keperluan kantor]; papan nama dari kertas atau
karton; papan pangkuan untuk membaca dan menulis; papan pemasangan; papan poster; papan sketsa; papan tulis; papan
tulis kecil; papan tulis kering (dry erase); papan tulis putih; papan tulis untuk penggunaan sekolah dan rumah; papan warna
[karton berwarna]; paper embossers [keperluan kantor]; paspor [dokumen identifikasi yang tidak dikodekan secara magnetis];
pasta dan perekat lainnya untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; pasta model; pasta pati untuk alat tulis; pasta tinta
merah digunakan untuk segel; pastel; pastel [pensil]; pastel artis; pastel minyak; pati perekat [perekat] untuk keperluan alat
tulis atau rumah tangga; patung-patung dari bubur kertas; payung kertas koktail; pedoman referensi perangkat keras komputer
tercetak; pegangan (tempat) untuk prangko [segel]; pegangan cat rol; pelajaran tercetak; pelat alamat; pelat alamat untuk
mesin pengalamatan; pelembab [keperluan kantor]; pelembab jari untuk membantu menghitung uang kertas serta menyusun
dan menyortir kertas.; pelembab untuk permukaan yang dilumuri [keperluan kantor]; pelindung titik pensil; pelubang kertas
[keperluan kantor]; pelubang kertas elektrik [keperluan kantor]; pembagi indeks; pembagi notebook; pembagi pengikat cincin;
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pemberat kertas; pembuat kertas [keperluan kantor]; pembuka surat; pembuka surat dari logam mulia; pembuka surat listrik;
pembungkus (alat tulis); pembungkus botol kertas atau kardus; pembungkus kedap air; pembungkus koin dari kertas;
pembungkus plastik; pembungkus rumah sekali pakai kertas atau selulosa untuk digunakan dalam pelatihan anak-anak anjing;
pembungkus-pembungkus terbuat dari kertas; pemegang (tempat) buku cek dan buku tabungan; pemegang (tempat) cetak
biru [alat tulis]; pemegang (tempat) kapur; pemegang (tempat) kartu golf; pemegang (tempat) kartu nama di meja; pemegang
(tempat) kertas atau buku; pemegang (tempat) surat; pemegang (tempat) untuk notes; pemegang buku resep [alat tulis];
pemegang halaman; pemegang kertas tulis; pemegang klip kertas; pemegang korespondensi; pemegang paspor dari kulit;
pemegang pena; pemegang stapler; pemegang staples; pemegang tiket kertas; pemodelan tanah liat untuk anak-anak;
pemotong kertas [keperluan kantor]; pemotong kertas untuk keperluan kantor; pena; pena [keperluan kantor]; pena baja; pena
baja, yaitu, styluses atau pena stencil; pena berwarna; pena dari logam mulia; pena gambar; pena glitter untuk keperluan alat
tulis; pena jel; pena kaligrafi; pena koreksi; pena label telinga untuk menandai ternak; pena marker; pena penanda; pena
penanda dari kain tebal (felt); pena seniman; pena seniman kayu terbakar listrik; pena teknik; pena tinta; pena tinta gel; pena
ujung serat; pena untuk menandai [alat tulis]; pena untuk menulis; pena-pena pemberi tanda untuk menulis diatas papan tulis
putih; penahan buku [alat tulis]; penajam pensil; penajam pensil listrik; penajam pensil non-listrik; penajam pensil, listrik atau
non-listrik; penajam pensil, mekanik; penajam untuk pensil kosmetik; penajam untuk pensil mekanik; penanda; penanda buku;
penanda buku dari kulit; penanda buku dari logam mulia; penanda buku, bukan dari logam mulia; penanda dokumen
[menyoroti pena]; penanda halaman dokumen [bendera penanda halaman]; pencakar [penghapus] untuk kantor; pencetak
kartu kredit yang dioperasikan secara manual; pencetak kartu kredit, non-listrik; pencopot kawat jepretan; penekan stapel
[stapler non-listrik]; pengaduk cat [bahan seniman]; pengaduk dan dayung cat [bahan seniman]; pengatur (organizer) meja;
pengatur meja [alat tulis]; pengemasan wadah kardus; pengencang kertas; penggaris; penggaris gambar; penghancur kertas;
penghancur kertas untuk penggunaan kantor; penghapus; penghapus kapur; penghapus karet; penghapus papan tulis;
penghapus papan tulis [penghapus kapur]; penghapus pena; penghapus pensil; penghapus pensil-atas; penghapus tinta;
penghapus tinta cair; penghargaan tercetak; pengikat lepas; pengikat resep; pengikat untuk penggunaan kantor; pengiriman
kontainer kardus; pengorganisir pribadi; penguasa yang tidak lulus; penjepit kertas; penjepit untuk kantor; penjilid tiga cincin;
pennons terbuat dari kertas; pensil; pensil arang; pensil batu tulis; pensil cat air; pensil dengan penghapus; pensil ditarik;
pensil gambar; pensil grafit; pensil koreksi; pensil koreksi untuk mengetik; pensil lukis; pensil mekanik; pensil seniman; pensil
warna; penulisan cek kantor dan mesin ukiran; penumpu telepon; penunjuk halaman buku; penutup baki gigi dari kertas;
penutup baki kertas; penutup furnitur dari kertas, tidak dipasang; penutup kertas untuk wadah; penutup meja pijat dari kertas;
penutup notebook; penutup paspor dari kulit; penutup pelindung untuk lembaran kertas dan halaman buku; penutup rol cat;
penyerap noda; penyimpanan album untuk printwheels dan typeballs mesin tik; penyokong dari kardus untuk menjilid buku;
penyortir dokumen [keperluan kantor]; penyortir memo; peralatan dan mesin stensil; peralatan menulis yang terbuat dari serat;
peralatan pelabelan tangan; peralatan permainan peran dalam sifat manual; perangkat mekanis untuk mencetak rincian kartu
pembayaran ke kertas untuk penggunaan kantor; perangko; perangko dokumen karet; perangko kesan; perangko penanda;
perangko penomoran; perangko peringatan perayaan [segel]; perangko segel; perangko tanggal [daters]; perangko tinta;
perekat [lem] untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; perekat film plastik yang digunakan untuk memasang gambar;
perekat lapisan tipis untuk kemasan; perekat plastik untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; perekat plastik
untuk keperluan rumah tangga atau rumah tangga; perekat stiker cetak; perekat untuk alat tulis menulis; perekat untuk
keperluan alat tulis; perekat untuk keperluan rumah tangga; perekat untuk keperluan tulis menulis dan rumah tangga;
perencana bulanan; perencana desktop; perencana hari; perencana mingguan; perencana tahun; perforator kantor; perisai
[segel kertas]; perisai pena saku; perlengkapan sekolah [alat tulis]; perlengkapan seni dan kerajinan cat; perlengkapan seni
dan kerajinan tanah liat; peta; peta dinding; peta dinding bergambar; peta dinding bergambar untuk tujuan pendidikan; peta
geografis; peta jalan; pewarna akrilik; photomurals; pin papan gabus; piring cat air seniman; piring stensil; piring ukiran; pisau
kertas [pembuka surat]; pita barcode; pita bertinta untuk mesin tik; pita cerutu; pita dan pita kertas untuk pembungkus kado;
pita elastis untuk kantor; pita kertas; pita kertas dan busur, selain hiasan rambut; pita kertas dan busur, selain pakaian laki-laki;
pita kertas untuk kalkulator; pita kertas untuk mesin hitung; pita kertas untuk pembungkus kado; pita kertas, selain hiasan
pakaian atau rambut; pita kertas, selain hiasan rambut; pita kertas, selain pakaian laki-laki; pita koreksi [keperluan kantor]; pita
koreksi untuk mengetik; pita mesin kantor; pita mesin tik; pita penjilid buku; pita perekat untuk keperluan alat tulis; pita perekat
untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; pita perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; pita perekat
untuk kertas karton; pita printer dot matrix; pita tinta; pita tinta untuk mesin ketik; pita tinta untuk printer komputer; pita untuk
printer label genggam [keperluan kantor]; plakat dari kertas atau karton; plakat karton; plakat kertas; plakat kertas atau karton;
plastik cling film, dapat diperpanjang, untuk paletisasi; plastik tipis lembaran untuk pelindung makanan (wrapping); plastik
untuk pemodelan; pod kertas cappuccino kosong; pointer grafik, non-elektronik; pointer grafik, non-listrik; pola cetak untuk
membuat pakaian; pola cetak untuk menjahit; pola cetakan untuk kaos dan switer lengan panjang; pola desain bordir dicetak
di atas kertas; pola dicetak untuk membuat gaun; pola menjahit; pola penelusuran; pola rajutan; pola tercetak; pola untuk
membuat pakaian; pola untuk menjahit; polong kopi ginseng kertas kosong; portofolio dokumen [alat tulis]; portofolio dokumen
seperti surat referensi, laporan peringkat, dan sertifikat pelatihan yang mendokumentasikan pencapaian profesional [album
foto]; portofolio jenis alat tulis; poster; poster dipasang; poster gambar; poster kertas; poster mural dinding; poster mural
dinding anak-anak; poster yang dilepas; poster yang terbuat dari kertas; potret; prangko [segel]; prangko peringatan perayaan;
prangko yang dihapuskan; printer label elektronik genggam; printer label genggam [keperluan kantor]; produk-produk cetakan;
produk-produk kertas yang sekali pakai; program acara; program acara cinderamata; program cinderamata; program
perangkat lunak dan program pemrosesan data dalam bentuk cetak; prospektus; publikasi cetak dan materi yang berkaitan
dengan layanan perbankan dan keuangan serta kartu kredit atau layanan kartu kredit; publikasi cetak, formulir (cetak);
publikasi cetak, manual dan dokumentasi, buku, sebagai bagian dari musik secara keseluruhan; publikasi cetak, termasuk
buku, majalah, buletin, koran; publikasi pendidikan; publikasi perangkat keras komputer tercetak; publikasi tercetak; publikasi
tercetak yang terkait dengan teknologi, teknologi digital dan gawai; publikasi tercetak perangkat keras komputer; publikasi
tercetak yang berkaitan dengan komputer; publikasi tercetak, yaitu, brosur, buklet, dan bahan pengajaran di bidang
pengenalan produk dan promosi; publikasi yang terkait dengan teknologi, teknologi digital dan gawai tercetak; puisi dicetak
berbingkai; pulpen; pulpen fountain; pulpen untuk membuat sketsa; pulpen untuk menandai [alat tulis menulis]; rak (tempat)
meja untuk dokumen; rak dapur printer; rak dokumen [cetakan]; rak file dokumen; rak kertas [keperluan kantor]; rak stempel
dokumen; rak surat; rancangan; rautan; rautan pensil; reglets printer; rencana arsitektur; rencana cetak; rencana dan
spesifikasi arsitektur; renda kertas; replika kerangka manusia dan hewan, atau bagian kerangka, dan fosil untuk tujuan
pendidikan; representasi grafis; reproduksi grafis; reproduksi lukisan; reproduksi seni cetak; reproduksi seni grafis; resep cetak
dijual sebagai komponen kemasan makanan; roda cetak [keperluan kantor]; rol aplikator cat; rol cat; rol rumah pelukis; rol tinta
untuk mesin kantor; rol untuk mesin tik; sampel biologis untuk digunakan dalam mikroskop [bahan ajar]; sampul [alat tulis];
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sampul buku; sampul buku harian; sampul buku kulit; sampul buku latihan; sampul buku perjanjian dari kulit; sampul buku
tabungan; sampul dokumen [alat tulis]; sampul dokumen dari kertas; sampul kertas untuk pot bunga; sampul laporan kertas;
sampul pelindung untuk buku; sampul untuk dokumen; sampul untuk kertas; sampul untuk perencana mingguan; sandaran
buku; sandaran lukisan; sandaran pena; sandaran tangan untuk pelukis; sapu tangan kertas; saputangan kertas; sarung jari
[keperluan kantor]; segel untuk penggunaan kantor; segitiga menjadi instrumen menggambar; sekolah menulis buku;
sekretaris saku; selebaran; selebaran dicetak; selebaran informasi; selebaran informasi farmasi; selebaran promosi; selimut
printer, bukan dari tekstil; selotip [alat tulis]; selotip untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; semprotan kapur;
seni berwarna dan kerajinan pasir; senyawa pemodelan, tanah liat untuk membuat model dan pasta model; senyawa untuk
membuat model; serangkaian buku petunjuk permainan komputer; serbet kertas; serbet meja sekali pakai dari kertas; seri
buku fiksi; seri buku fiksi dan non-fiksi; seri buku non-fiksi; sertifikat cetak; sertifikat deposito; sertifikat penghargaan tercetak;
set cetak, portable [keperluan kantor]; set gambar; set meja; set melukis untuk anak-anak; set melukis untuk seniman; set
pensil warna; shoji-gami [kertas untuk partisi geser Jepang]; siaran pers yang dicetak; sikat penghapus debu; sikat seniman;
sisir kembang; sketsa; souvenir untuk program acara; spanduk kertas; spesimen tulisan tangan untuk disalin; spidol kering
(dry erase); spidol kulit; spidol menghapus basah; spidol tongkat cat; spidol ujung serat; spidol warna-warni; spidol yang
terasa; stan foto; stan kalender meja; stan meja untuk dokumen; stan pensil; stan untuk alat tulis; stapler; stapler [keperluan
kantor]; stapler listrik untuk kantor; stapler untuk kertas; staples untuk kantor; staples untuk kertas; steatite [penjahit kapur];
stempel alamat; stempel berdiri; stempel karet; stensil; stensil [alat tulis]; stensil alis; stensil dekorasi cappuccino; stensil
dekorasi kopi; stensil dekorasi kue; stensil huruf; stensil kuku; stensil silkscreen; stensil untuk aplikasi kosmetik; stensil untuk
dekorasi makanan dan minuman; stensil untuk dekorasi produk pastry; stensil untuk lukisan wajah; stensil untuk merias wajah;
stensil wallpaper; stensil yang digunakan dalam produksi papan sirkuit elektronik dan komponen elektronik lainnya; stiker;
stiker [alat tulis]; stiker bemper; stiker dan perekat untuk keperluan peralatan tulis atau rumah tangga; stiker dekoratif untuk
helm; stiker dekoratif untuk sol sepatu; stiker dinding; stiker dinding anak-anak; stiker holografik yaitu, lembaran perekat plastik
yang dilapisi untuk tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label, grafik, dan dekorasi.; stiker
khusus untuk mobil; stiker mobil; stiker peka tekanan untuk aplikasi kendaraan; stok gulungan film plastik untuk kemasan; stok
gulungan film plastik untuk kemasan perangkat elektronik; stok gulungan film plastik untuk makanan kemasan; stok rol film
plastik untuk kemasan obat-obatan; stok tiket [kertas cetak]; stopmap; straightedges [instrumen gambar]; strip komik [barang
cetakan]; strip komik koran [barang cetakan]; strip pengikat [penjilid buku]; sudut perekat untuk foto; sudut untuk pemasangan
foto; suplemen majalah untuk surat kabar; surat; surat edaran agama; surat informasi; surat jalan; surat kabar; surat-surat
edaran; taah liur kertas; tab alat tulis yang diperkuat; tabel aritmatika; tabel dicetak; tabel menghitung; tabung kardus; tabung
karton untuk dokumen; tadah liur berlengan dari kertas; tadah liur kertas; tag cek klaim bagasi kertas; tag hadiah dari kertas;
tag karton; tag kertas; tag tas golf dari kertas atau karton; tag termal yang belum dicetak; tag untuk kartu indeks; tali sandang
untuk memegang kartu kertas; tali sandang untuk memegang kartu kunjungan; tanah liat pemodelan polimer; tanda pengenal
kertas; tanda untuk tujuan iklan dan display dari kardus; tanda untuk tujuan iklan dan tampilan dari kertas; tanda-tanda iklan
kardus; tanda-tanda iklan kertas atau karton; tanda-tanda kertas; tanda-tanda kertas dicetak menampilkan nomor meja untuk
digunakan untuk acara-acara khusus; tanda-tanda kertas iklan; tanda-tanda kertas yang dicetak menampilkan nama untuk
digunakan untuk acara khusus; tanda/papan iklan dari karton; tanda/papan iklan dari kertas; tanda/papan iklan dari kertas atau
karton; tanzaku [strip kertas mewah]; tape bag makanan untuk penggunaan freezer; taplak kertas; taplak meja dari kertas; tas
belanja dari plastik; tas belanjaan dari kertas atau plastik; tas hadiah dari kertas; tas hadiah kertas untuk anggur; tas jinjing
yang terbuat dari kertas; tas lemari es; tas pesta dari kertas atau plastik; tas pesta plastik; tas pesta yang terbuat dari kertas;
tas souvenir panji-panji kertas; tas untuk kertas yang digunakan memasak dengan microwave; tatakan gelas dari kertas;
tatakan gelas kertas; tatakan gelas kertas atau karton; tatakan gelas terbuat dari karton; tatakan gelas terbuat dari kertas;
tatakan karton; tatakan meja; tempat alas kartu; tempat alat tulis di meja; tempat buku cek; tempat cek; tempat dokumen [alat
tulis]; tempat dokumen yang dapat diperluas; tempat dokumen yang dapat diperluas [alat tulis]; tempat flip chart; tempat kartu
yang diputar; tempat kuas tulis; tempat kulit untuk agenda dan perencana mingguan; tempat paspor; tempat pembawa flip
chart; tempat pena; tempat pena dan pensil; tempat pensil; tempat pensil dari kulit; tempat prangko [segel]; tempat sampah
[tempat sampah atau kantong sampah]; tempat sertifikat; tempat timah pensil; tempat tinta; tempat untuk instrumen gambar;
tempat untuk kompas [instrumen gambar]; tempat untuk pena dan pensil; tempat untuk pita perekat; tempelan holografik;
tempelan penanda; tempelan tiga dimensi untuk digunakan pada permukaan apa pun; template gambar; template kurva
[instrumen gambar]; template penanda; template penyusunan; tengujosi [kertas yang terbuat dari kertas mulberry]; tesaurus;
tiket; tiket penumpang; tiket pergantian; tiket tercetak; timah pensil; tinta gambar; tinta kaligrafi; tinta koreksi [heliografi]; tinta
logam untuk digunakan dalam kaligrafi; tinta metalik untuk menulis; tinta penanda yang mengandung biologik untuk digunakan
dalam otentikasi objek; tinta stempel; tinta tulis; tinta untuk alat tulis; tinta untuk keperluan alat tulis; tinta untuk pena; tinta
untuk pulpen; tinta*; tips untuk pulpen; tissue kertas kering; tisu dapur; tisu dapur [kertas]; tisu kering; tisu kertas; tisu kertas
untuk membersihkan; tisu kertas untuk menghilangkan kosmetik; tisu kertas untuk menghilangkan make-up; tisu kertas untuk
penggunaan kosmetik; tisu pembersih terbuat dari kertas; tisu selulosa; tisu toilet; tisu wajah kertas; tokoh model [ornamen]
yang terbuat dari bubur kertas; tokoh yang terbuat dari kertas; tongkat grafit; tongkat tinta; tongkat tinta [sumi]; tongkat tulis
kapur tulis; toppers pensil; torinoko-gami [koran Jepang]; transfer kertas dengan setrika; transfer sensitif tekanan
[decalcomanias] untuk aplikasi ke kendaraan; transparan plastik; transparansi [alat tulis]; tulang buatan untuk keperluan
instruksi medis [bahan ajar, kecuali peralatan]; tulisan pegangan; tunggangan gambar terbuat dari karton; tutup pensil; uang
kertas; ujung jari karet [keperluan kantor]; ujung pena keropos; ukiran; ukiran foto; undangan cetak; undangan cetak terbuat
dari karton; undangan cetak terbuat dari kertas; visual yang dicetak; voucher cetak; voucher hadiah dicetak, tidak dikodekan;
voucher hadiah tercetak; wadah bergelombang; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah dari kertas untuk pengemasan dan
pengepakan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri dari kertas dan karton; wadah kertas
biodegradable berbasis pulp untuk dibawa pulang makanan; wadah krim dari kertas; wadah makanan; wadah pengemasan
industri dari kertas atau karton; wadah pengemasan industri kertas; wadah penyimpanan dari kertas; wadah penyimpanan
yang terbuat dari kertas; wadah tinta; wadah yang terbuat dari karton; wadah yang terbuat dari kertas; wadah, terbuat dari
kertas atau karton, untuk es; waslap terbuat dari kertas; wiper pena===
===BENANG KULIT; Bagasi perjalanan berbahan kain; Barang-barang terbuat dari kulit dan imitasi dari kulit, yaitu, sarung,
tas, pouch dan tas jinjing untuk komputer, tablet, smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Barangbarang yang terbuat dari kulit dan kulit imitasi tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; Barang-barang yang terbuat dari kulit
imitasi kulit, yaitu, tas, pouch, dan tas jinjing untuk perangkat keras komputer, perangkat penyimpanan komputer, tablet,
smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Benang Jahit Kulit; Dompet; Dompet anti-pencurian RFID;
Dompet dan tempat kartu kredit (barang kulit); Dompet dengan RFID; Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil
penyimpan surat dan dokumen (attaché cases), tas sekolah, tas kulit bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga,
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tas pinggang, tas selempang untuk bepergian, koper, koper besar, tas untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam,
kantong (pouches), tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi, tas perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk
perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian yaitu kumpulan koper terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari
kulit); Dompet kartu bisnis; Dompet kartu kulit; Dompet paspor; Dompet pria (terbuat dari kulit); Dompet terbuat dari fabrikasi
lainnya; Dompet tiket; Dompet untuk uang logam; Dompet wanita (terbuat dari kulit); Gantungan kunci dari kulit; Gantungan
kunci dari kulit imitasi; Grip untuk dompet wanita; Grip untuk kantong; Grip untuk tas; Item kulit kecil khusus koin dan tas;
KANTONG UNTUK PENDAKI GUNUNG; KULIT ANAK KAMBING; KULIT YANG SUDHA DISAMAK; Kantong; Kantong kulit;
Kantong penyisip dalam koper yaitu, kantong pengepak barang bentuk kubus; Kantong untuk penyimpanan hairdryer; Kantong
untuk penyimpanan sendal selop; Kantong, dari bahan kulit, untuk pengemasan; Kerangka untuk kantong; Koper bagasi;
Koper bagasi dengan roda; Koper listrik; Koper robot; Koper untuk membawa jas; Koper yang dapat dibawa ke dalam kabin
pesawat; Kotak dari kulit atau kulit imitasi; Kotak perlengkapan mandi dan kosmetik dijual kosong; Kotak topi; Kulit binatang
berbulu; Kulit dan kulit imitasi; Kulit dan kulit imitasi, kulit binatang dan kulit binatang imitasi; Kulit sintetis; LAPISAN LUAR
USUS TERNAK YANG DIGUNAKAN DALAM MENEMPA LEMPENGAN EMAS; Label bagasi; Label bagasi plastik; Label
untuk bagasi perjalanan; Label untuk koper; Mantel anjing; Mantel anjing berlapis; Mantel anjing dilapisi lilin; Payung, payung
matahari, tongkat untuk berjalan; Pegangan tas; Pegangan untuk dompet wanita; Pegangan untuk kantong; Pegangan untuk
tas; Pelindung (tempat) kartu kredit dengan RFID; Pembawa jas; Pemegang label kulit; Penutup tas; Perangkat bepergian
[barang kulit]; Perangkat untuk hewan; Portofolio seni (kasing); RANGKA PELANA SELAPUT LUAR USUS BESAR TERNAK
YANG SUDAH DI OLAH
DIGUNAKAN UNTUK MEMISAH-MISAHKAN DAUN LOGAM DALAM PENEMPAAN EMAS; Ransel; Ransel, tas carry all dan
tas perjalanan; Rantai sabuk dengan bahan kulit; SEPASANG KOTAK KULIT HITAM BERISI GULUNGAN PERKAMEN
DENGNA TULISAN AYAT ALKITAB DI DALAMNYA; Sabuk bahu untuk dompet wanita; Sabuk bahu untuk kantong; Sabuk
bahu untuk tas; Sarung; TALI UNTUK MENUNTUN ANAK BALITA BERJALAN; TAS PELANA; TEMPAT DUDUK LIPAT
BERKAKI SATU SEPERTI TONGKAT; Tag gantungan kunci plastik; Tali; Tali bahu dari kulit; Tali bahu untuk dompet wanita;
Tali bahu untuk kantong; Tali bahu untuk tas; Tali kekang untuk hewan; Tali kekang untuk hewan, cambuk, pelana; Tali
penuntun yang terbuat dari kulit; Tali untuk dompet wanita; Tali untuk kantong; Tali untuk tas; Tas (selain tas sekali pakai);
Tas penyimpan surat dan dokumen; Tas penyimpan surat dan dokumen dari kulit; Tas penyimpan surat dan dokumen dari
kulit imitasi; Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi mobil); Tas (termasuk tas
bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi mobil); Tas Boston; Tas Kulit; Tas alat selam; Tas anak;
Tas bagasi; Tas bahu; Tas bayi; Tas berpergian dari kulit; Tas besar berbentuk silinder; Tas besar untuk membawa popok dan
perlengkapan bayi lainnya; Tas buku; Tas carry all dan tas travel; Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas
kantor, koper, tali, label, tali pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik
dijual kosong; tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting;
tas tangan; ransel; dompet saku; tas untuk perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah
bersabuk dari kulit; koper; tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit
atau kulit imitasi; dompet kunci; payung matahari; payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan
dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Tas dijepit yang berbahan kaku; Tas dokumen; Tas
hipster; Tas jinjing terbuat dari kain; Tas kantong dengan tali serut diatasnya; Tas kantor dan tas kecil penyimpan surat dan
dokumen; Tas kartrid; Tas kecil dari kain yang digunakan untuk mendaki gunung; Tas kecil dipakai di pinggang; Tas kecil
perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas kecil untuk penyimpanan surat dan dokumen; Tas koper dan tas untuk
mengangkut; tas olahraga; Tas kosmetik; Tas kurir; Tas lipat berbahan kain; Tas olahraga; Tas olahraga serbaguna; Tas
organizer; Tas organizer untuk keperluan bayi; Tas perlengkapan mandi; Tas pinggang; Tas pria; Tas pundak pria dan wanita;
Tas punggung; Tas punggung yang didesain untuk melindungi tulang belakang; Tas ransel kantong , yaitu, tas kantong bertali
serut yang digunakan sebagai ransel; Tas selempang; Tas sepatu untuk perjalanan; Tas tangan (dapat dipakai formal maupun
informal); Tas tangan dengan tali; Tas tangan kecil; Tas tangan plastik; Tas tangan santai; Tas tangan terbuat dari kain; Tas
tangan, tas bahu, tas kurir, tas jinjing besar, koper, dompet saku, dompet; Tas untuk alas kaki; Tas untuk bepergian terbuat
dari bahan kanvas; Tas untuk jas dan pakaian; Tas untuk membawa perlengkapan bayi; Tas untuk olahraga; Tas untuk pria
dan wanita; Tas, Tas kartrid, Ransel, Koper, Tas bagasi, Tas perlengkapan mandi, Tas Tangan, dompet pria, dompet
perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua dilapisi dengan lilin); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan
mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari bahan berlapis); Tas, tas
kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas
kantor, (semua terbuat dari kulit); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria,
dompet wanita, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit halus); Tas-tas; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual
kosong; Tempat bullpen yang biasanya terbuat dari kain dan kulit; Tempat gunting; Tempat kartu [dompet]; Tempat kartu
kredit; Tempat kartu kulit; Tempat kemeja; Tempat kemeja untuk bepergian; Tempat pil obat untuk bepergian; Tongkat;
Tongkat berjalan Nordic; alat bantu pelatihan non-elektronik untuk hewan [kalung anjing]; alat bantu pelatihan non-elektronik
untuk hewan [kalung]; alat bantu pelatihan non-elektronik untuk hewan [memanfaatkan]; alat bantu pelatihan non-elektronik
untuk hewan [penutup mulut]; alat kelengkapan pakaian kuda dari besi; alat kelengkapan pakaian kuda dari logam mulia; alat
kelengkapan pakaian kuda, bukan dari logam mulia; alat untuk membawa jas, kemeja dan gaun; amplop kulit untuk kemasan
barang dagangan; bagasi; bagian karet untuk sanggurdi; bagian logam dari payung; bagian logam untuk tas; bagian logam
untuk tongkat jalan dan tongkat; ban leher dan tali binatang; ban perut untuk anjing; bandana untuk anjing [pakaian untuk
hewan]; bandana untuk hewan peliharaan [pakaian untuk hewan]; bantalan bantal dibuat untuk pelana; bantalan lutut untuk
kuda; bantalan pelana untuk berkuda; bantalan untuk sadel kuda; barang bawaan adalah tas; barang-barang dari kulit imitasi,
tidak termasuk dalam kelas lain, yaitu: tempat kunci; barang-barang dari kulit yang tidak termasuk dalam kelas lain; bingkai
belakang untuk membawa anak-anak; bingkai payung; bingkai tas tangan; bingkai untuk dompet koin; bingkai untuk payung
atau payung; bit untuk kuda; bulu; bulu binatang; bulu binatang dan kain serta barang-barang yang terbuat dari bulu binatang;
bulu dijual dalam jumlah besar; bulu imitasi; bulu tiruan; bungkus kaki untuk kuda; busur rambut untuk anjing; busur rambut
untuk hewan peliharaan; cambuk; cambuk, pakaian kuda, dan sadel; celana untuk anjing [pakaian untuk hewan]; cincin
payung; cribing straps (tali untuk kuda); dasi kupu-kupu untuk anjing [pakaian untuk hewan]; dasi kupu-kupu untuk hewan
peliharaan [pakaian untuk hewan]; dasi kupu-kupu untuk kucing [pakaian untuk hewan]; dompet; dompet (barang kulit);
dompet [tas] dari logam mulia; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet dan tempat kartu kredit; dompet dari kulit atau
kulit imitasi; dompet dari logam mulia; dompet genggam kecil; dompet genggam kecil [tas]; dompet jala rantai; dompet jala
rantai , bukan dari logam mulia; dompet jala rantai dari logam mulia; dompet kartu; dompet kartu [barang dari kulit]; dompet
kartu kredit; dompet kartu kredit [dompet]; dompet kartu kredit dari kulit; dompet kartu kredit dengan pelindung RFID; dompet
kartu nama; dompet katalog; dompet kecil; dompet kecil [tas tangan]; dompet kecil [tas]; dompet koin; dompet koin dari kulit;
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dompet koin dari logam mulia; dompet koin kecil; dompet koin, bukan dari logam mulia; dompet kopling kecil [tas]; dompet
kosmetik; dompet kulit; dompet kulit [tas]; dompet kulit imitasi; dompet kulit imitasi [tas]; dompet kunci; dompet kunci dari kulit;
dompet kunci dari kulit imitasi; dompet malam [tas tangan]; dompet malam [tas]; dompet menggabungkan pemegang kartu;
dompet menggabungkan teknologi RFID; dompet penyimpan kartu [dompet kecil]; dompet saku; dompet serba guna [tas
tangan]; dompet serbaguna [tas]; dompet travel [tas]; dompet uang kembalian; dompet uang yang terpasang di pergelangan
tangan; dompet untuk dipasang pada sabuk; dompet untuk pegangan kunci; dompet wanita; dompet yang dipasang di
pergelangan tangan [dompet uang]; dompet yang dipasang di pergelangan tangan atau kaki; dompet yang terpasang di
pergelangan kaki; dompet yang terpasang di pergelangan tangan; dompet, bukan dari logam mulia; eco-bags [tas yang terbuat
dari bahan yang dapat digunakan kembali]; folder konferensi; galah atau tongkat untuk pendaki; gantungan kunci; gendongan
bayi dikenakan di tubuh; gendongan bayi yang dikenakan di tubuh; gendongan untuk menggendong bayi; grip [tas]; harness
terbuat dari kulit; hiasan kulit untuk furnitur; janome-gasa [Payung kertas Jepang]; jas hujan untuk anjing [pakaian untuk
hewan]; jejak [harness]; kain kulit; kain pelana untuk kuda; kalung anjing; kalung anjing peliharaan; kalung dan tali anjing;
kalung hewan peliharaan; kalung hewan peliharaan elektronik; kalung kuda; kalung kulit; kalung untuk anjing; kalung untuk
hewan peliharaan; kalung untuk hewan peliharaan yang membawa informasi medis; kalung untuk hewan*; kalung untuk
kucing; kalung, kalung anjing dan pakaian untuk binatang; kantong (sampul) kulit untuk pengepakan; kantong (tas) anti air;
kantong - kantong yang ditempatkan pada ikat pinggang; kantong alat dijual kosong; kantong dari kain tebal berbulu halus;
kantong gantung pakaian beresleting; kantong gendongan bayi; kantong jala untuk belanja; kantong kanvas untuk belanja;
kantong kulit; kantong kulit untuk kemasan barang dagangan; kantong kunci; kantong pelana *; kantong pinggang; kantong
serut; kantong untuk bepergian, terbuat dari kulit; kantong untuk menyimpan make-up, kunci, dan barang pribadi lainnya;
kanvas pembawa kayu; karakasa [payung kertas Jepang]; karpet kuda; kasing kartu kredit; kasing kartu kredit [dompet];
kasing kartu kredit dari kulit; kasing kartu menjadi notecases; kasing kulit; katup kulit; kekang [harness]; kekang kuda; kekang
untuk hewan; kekang untuk hewan [pakaian kuda]; kendali; kendali [harness]; kendali untuk membimbing anak-anak; kerai di
sifat payung; kerangka tas; kerangka tas tangan; ketebalan kulit; klip yang dijepit di bagian luar tas atau dompet sebagai
aksesori dekoratif; koper; koper [bagasi]; koper anyaman kori; koper bagasi tanpa roda; koper bepergian kulit; koper bermotor;
koper berpergian; koper besar; koper besar dengan dua bagian; koper besar untuk bagasi; koper besar, koper, tas untuk
bepergian, tas pakaian untuk bepergian, ransel, tas punggung, tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; koper
dan tas bepergian; koper dan tas jinjing; koper dengan rak didalamnya; koper dengan roda; koper dokumen; koper gulung;
koper kecil; koper kulit; koper lipat; koper termasuk koper dengan roda.; koper troli; kostum untuk hewan; kotak atau dompet
kunci [barang kulit]; kotak kulit; kotak kulit atau kulit imitasi; kotak kulit imitasi; kotak make up; kotak papan tulis; kotak
perlengkapan mandi dijual kosong; kotak serat vulkanisir; kotak tempat alat cukur dalam bentuk tas tempat alat cukur dijual
kosong; kotak terbuat dari kulit; kotak topi dari kulit; kotak topi dari kulit atau kulit imitasi; kotak topi dari kulit imitasi; kotak topi
untuk perjalanan; kotak-kotak papan tulis; kubus kompresi disesuaikan untuk bagasi; kulit; kulit [bagian belakang]; kulit
binatang; kulit binatang berulu; kulit bulu; kulit chamois, selain untuk keperluan pembersihan; kulit dan bulu binatang, yang
belum diolah atau setengah olah; kulit dan imitasi kulit; kulit dan kulit binatang; kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang
terbuat dari kulit dan kulit imitasi, yaitu kantong, dompet, sarung, tas, amplop, kotak, tempat kartu kredit, dompet, tali, dompet
[purses], tas punggung, tali bahu, koper besar, tas untuk bepergian dan penutup perabot dari kulit, papan dari kulit, moleskin
[kulit imitasi]; kulit dan tas kulit imitasi; kulit dijual dalam jumlah besar; kulit disamak; kulit halus; kulit halus dan kulit binatang;
kulit hewan, kulit hewan yang berbulu; kulit imitasi; kulit imitasi dijual dalam jumlah besar; kulit kambing muda; kulit
kecokelatan; kulit membran bagian luar; kulit mentah; kulit mentah atau setengah dikerjakan; kulit mentahuntuk anjing
mengunyah; kulit poliuretan; kulit sanggurdi; kulit sapi; kulit setengah jadi; kulit untuk furnitur; kulit untuk sepatu; kulit untuk sol
sepatu; kulit untuk tali kekang; kulit, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; kulit-kulit; kulit-kulit halus binatang; kursi
tongkat; label bagasi; label bagasi atau bagasi; label bagasi dari karet; label bagasi dari karton; label bagasi dari kulit; label
bagasi dari logam; label bagasi dari plastik; label bagasi kertas; label bagasi untuk bagasi travel; label kulit; label perekat dari
kulit; lapisan pelana kuda; legging untuk hewan; lembar terbang untuk kuda; lembaran dari kulit imitasi untuk digunakan dalam
manufaktur; lembaran dari kulit untuk digunakan dalam manufaktur; lilitan kulit; mantel untuk anjing; mantel untuk hewan;
mantel untuk kucing; memanfaatkan untuk kucing; moleskin [kulit imitasi]; neckerchiefs for dogs [pakaian untuk hewan];
neckerchiefs for pets [pakaian untuk hewan]; omamori-ire [tas pesona]; operator garmen untuk jas, kemeja dan gaun; pakaian
anjing; pakaian dari kulit; pakaian hewan peliharaan; pakaian kuda; pakaian untuk bagal; pakaian untuk hewan; pakaian untuk
hewan peliharaan; pakaian untuk keledai; pakaian untuk kuda; pakaian untuk kuda poni; pakaian untuk llama; pakaian untuk
monyet; pakaian untuk rusa; parka anjing; payung; payung dan payung matahari; payung golf; payung hujan; payung
matahari; payung matahari dan tongkat; payung pantai; payung pintar dengan sensor prakiraan cuaca bawaan; payung pintar
yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi data nirkabel; payung pintar yang dilengkapi dengan teknologi komunikasi data
nirkabel; payung tahan hujan; payung teleskopik; payung teras; payung untuk anak-anak; payung, payung matahari, dan
tongkat jalan; pecut kuda; pegangan koper; pegangan payung; pegangan tongkat; pegangan untuk memegang tas belanja;
pegangan untuk tongkat; pegangan untuk tongkat dan tongkat jalan; pelana; pelana dari kulit; pelana kuda; pelindung rambut
kuda; pembawa anak; pembawa garmen; pembawa garmen untuk kemeja; pembawa hewan peliharaan; pembawa jas
pelindung; pembawa pakaian untuk gaun; pembawa pakaian untuk jas; pembungkus anjing [pakaian untuk hewan];
pembungkus ekor kuda; pembungkus kaki kuda; pembungkus pengangan koper; pemegang koin dalam bentuk dompet;
pemegang tiket kereta api dan bus dari kulit; penahan kuku kuda; pengantin; pengikat untuk pelana; pengunci kaki; penutup
furnitur dari kulit; penutup kain untuk tas travel; penutup mata [pakaian kuda]; penutup mata unggas untuk mencegah
perkelahian; penutup mata untuk kuda; penutup mulut; penutup mulut untuk hewan; penutup payung; penutup tahan air
berbentuk khusus disesuaikan untuk melindungi ransel; penutup tas; penutup untuk hewan; penutup untuk sadel kuda;
perangkat untuk bepergian [barang dari kulit]; perlengkapan pakaian kuda; perlengkapan untuk bepergian; pohon pelana;
portmanteaux; portofolio tipe tas kerja; rangka payung atau payung matahari; rangka tas tangan; ransel; ransel [tas sekolah
Jepang]; ransel dengan roda berputar; ransel di kastor; ransel hiking; ransel kanvas; ransel kecil; ransel kecil (daypack); ransel
pendaki gunung; ransel sekolah; ransel troli; ransel untuk membawa bayi; ransel untuk pendaki gunung; ransel yang
menggunakan tali dengan sistem serut; rantai dompet; sabuk bahu (tali pengikat) dari kulit atau dari kulit imitasi; sabuk bahu
dari kulit; sabuk kulit; sabuk pelana; salib kulit, selain perhiasan; sanggurdi; sanggurdi logam; sarung bepergian dari kulit;
sarung khusus yang disesuaikan untuk membawa tongkat lipat; sarung koper; sarung mebel dari kulit atau dari kulit imitasi;
sarung untuk papan selancar angin; selimut kuda; selimut pelana; sepatu anjing; sepatu bot anjing; sepatu bot kuda; sepatu
kuda; sepatu kuda dari logam; sepatu kuda plastik; sepatu kuda, bukan dari logam; shingen-bukuro [Kantong utilitas Jepang];
snoods for dogs [pakaian untuk hewan]; snoods for pets [pakaian untuk hewan]; sporran; spring casing dari kulit; stud dari
kulit; tag (label) hewan peliharaan secara khusus disesuaikan untuk dipasang pada pengikat atau kalung hewan peliharaan;
tag bagasi [leatherware]; tag tas golf dari kulit; tali bahu; tali bahu dari kulit; tali dagu, dari kulit; tali jalu; tali kekang; tali kekang
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dari kulit imitasi; tali kekang kulit; tali kendali kuda; tali kulit; tali kulit [sadel]; tali kulit serbaguna; tali leher kuda; tali pengekang
untuk anjing; tali pengekang untuk ternak; tali pengikat; tali pengikat dari kulit; tali pengikat koper; tali pengikat untuk kucing;
tali pengikat untuk kuda; tali pengikat untuk unta; tali penyandang dari kulit; tali untuk bagasi; tali untuk dompet [tas]; tali untuk
dompet koin; tali untuk hewan; tali untuk melatih anjing; tali untuk melatih hewan; tali untuk melatih kuda; tali untuk peralatan
tentara; tali untuk sepatu roda; tali yang bisa dikunci untuk bagasi; tali yang terbuat dari kulit imitasi; tas; tas (trunk) bepergian;
tas *; tas Gladstone (koper); tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan
barang dagangan; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk pengemasan; tas [bukan dari logam mulia]; tas akhir pekan; tas alat
dijual kosong; tas alat kulit, kosong; tas alat, kosong; tas alat, kosong, untuk sepeda motor; tas anti air untuk olahraga air; tas
bahu anak-anak; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas barang-barang perlengkapan untuk bepergian (travel) dijual
kosong; tas barel; tas belanja; tas belanja beroda; tas belanja dengan roda terpasang; tas belanja dua roda; tas belanja
kanvas; tas belanja kulit; tas belanja pakai ulang; tas belanja tekstil; tas belanja terbuat dari kulit; tas bepergian; tas bepergian
[leatherware]; tas bepergian dari kulit imitasi; tas berburu olahragawan; tas beroda; tas berpergian; tas bersabuk; tas besar
yang digunakan untuk membawa sejumlah barang; tas bucket; tas buku; tas buku sekolah; tas bulu tiruan; tas bumbags; tas
crossbody; tas cukur dijual kosong; tas dan dompet kulit; tas dan tas untuk pakaian olahraga; tas dari logam mulia; tas dengan
teknologi pemblokiran RFID; tas diplomatik; tas fleksibel untuk pakaian; tas garmen untuk perjalanan; tas garmen untuk
perjalanan yang terbuat dari kulit; tas genggam; tas gimnastik; tas handuk; tas haversack; tas hidung [tas pakan]; tas hiking;
tas holdalls untuk pakaian olahraga; tas jala rantai; tas jala untuk belanja; tas jinjing; tas jinjing belanjaan; tas jinjing dan
ransel; tas jinjing serba guna; tas jinjing serbaguna; tas jinjing untuk botol minuman anggur; tas jinjing untuk membawa
pakaian; tas jinjing untuk membawa pakaian untuk perjalanan; tas jinjing untuk membawa pakaian yang dilengkapi dengan
troli; tas jinjing yang dipasang di pergelangan tangan; tas kantor; tas kantor [barang kulit]; tas kantor terbuat dari kulit; tas
kartu; tas kecil (tas) anti air; tas kecil dari kulit; tas kecil dengan ritsleting untuk membawa berbagai sediaan; tas kecil
penyimpan surat dan dokumen; tas kecil untuk pria; tas kerja; tas konser; tas kosmetik atau perlengkapan mandi dijual
kosong; tas kosmetik dijual kosong; tas kosmetik portabel (yang dijual kosong); tas kulit; tas kulit imitasi; tas kulit sekolah
bersabuk; tas kulit, koper, dan dompet; tas kunci; tas kurir; tas lipat; tas make-up; tas make-up dijual kosong; tas malam; tas
mandi untuk membawa perlengkapan toilet; tas mandi untuk wadah rias, tidak dipasang; tas mandi, tidak dipasang; tas
multiguna, tas kantor, kantong untuk membawa-bawa, dompet saku, dompet [purses], dompet kunci, dompet kartu, tag untuk
koper, tas tangan; tas musik; tas olahraga; tas olahraga serba guna; tas organizer utk keperluan kosmetik kosong; tas pakaian
untuk bepergian; tas pakaian untuk berpergian; tas pakan untuk hewan; tas pantai; tas pendakian gunung dan tongkat
pendakian gunung; tas penyusun barang-barang perawatan pribadi untuk bepergian; tas peralatan; tas perhiasan dari bahan
tekstil [kosong]; tas perjalanan; tas perlengkapan mandi (yang dijual kosong); tas perlengkapan mandi dijual kosong; tas
permainan [aksesoris berburu]; tas pinggang; tas pinggul; tas plastik; tas popok; tas pullman; tas pundak; tas punggung anak;
tas punggung yang didesain untuk melindungi tulang belakang; tas rajut; tas rajutan; tas rajutan, bukan dari logam mulia; tas
sabuk dan tas pinggul; tas santai; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas sekolah dan tas sekolah bersabuk dari kulit;
tas selempang; tas selempang untuk menggendong bayi; tas seluncur es; tas sepatu untuk perjalanan; tas serba guna untuk
membawa barang; tas serut; tas spons; tas surat; tas suvenir; tas tahan air yang khusus dibentuk untuk melindungi tas
punggung; tas tangan; tas tangan [slouch handbags]; tas tangan fashion; tas tangan kecil (evening bags) yang terbuat dari
kulit dan kain; tas tangan kecil (tas tangan); tas tangan kecil [dompet]; tas tangan pria; tas tangan untuk pesta; tas tangan
untuk wanita; tas tangan wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas tangan, dompet dan dompet; tas travel; tas travel
dengan pesawat terbang; tas travel terbuat dari bahan plastik; tas troli; tas troli olahraga bersifat umum; tas uang; tas untuk
bepergian; tas untuk bepergian dari kanvas; tas untuk berkemah; tas untuk bermalam; tas untuk kemasan terbuat dari kulit; tas
untuk membawa barang; tas untuk membawa dokumen; tas untuk membawa hewan; tas untuk membawa hewan peliharaan;
tas untuk membawa mainan; tas untuk membawa sepatu; tas untuk olahraga; tas untuk pakaian olahraga; tas untuk payung;
tas untuk pendaki; tas untuk penerbangan; tas wanita; tas wol; tas wol untuk perjalanan; tas yang dilengkapi roda; tas yang
terbuat dari kulit imitasi; tas, dari kulit, untuk kemasan; tas-tas kantor; tas-tas kecantikan yang dijual kosong; tefillin [satu set
kotak kulit hitam kecil berisi gulungan perkamen bertuliskan ayat-ayat dari kitab suci]; tempat (pelindung) kartu kredit; tempat
alat musik; tempat cek [leatherware]; tempat cek berbentuk (bersifat) dompet; tempat dasi untuk berpergian; tempat dokumen
bisnis; tempat folio; tempat kartu (barang kulit); tempat kartu bisnis (dompet); tempat kartu dalam bentuk dompet; tempat kartu
kredit [dompet] menggabungkan teknologi pemblokiran RFID; tempat kartu kredit berupa dompet; tempat kartu kredit dari kulit;
tempat kartu kredit dari kulit imitasi; tempat kartu kredit menggabungkan teknologi RFID blocking; tempat kartu nama; tempat
kartu panggilan; tempat kartu telpon (dompet); tempat kartu, yaitu, tempat kartu bisnis, tempat kartu kredit dan tempat kartu
panggilan.; tempat koin; tempat kosmetik dijual kosong; tempat kunci dari kulit atau kulit imitasi; tempat kunci dari kulit dan
kulit; tempat label bagasi; tempat label bagasi [barang dari kulit]; tempat lipstick dari kulit; tempat surat izin mengemudi; tempat
tiket dari kulit; tempat untuk kunci; tempat untuk portofolio [koper]; tips yang khusus disesuaikan untuk tongkat jalan dan
tongkat hiking; tongkat; tongkat berkuda; tongkat berujung besi untuk pendakian gunung; tongkat gunung; tongkat hiking;
tongkat jalan; tongkat jalan di daerah berair; tongkat joki; tongkat lipat; tongkat payung; tongkat rotan; topeng terbang untuk
binatang; topeng terbang untuk kuda; train case (tas); ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat jalan; ujung tongkat yang
diadaptasi untuk tongkat jalan ditempat berair; ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat mendaki gunung; wadah kain rollup untuk alat-alat tangan; wadah kosmetik kotak untuk lipstik dan krim dijual kosong; wadah pengemasan dari kulit; wadah
pengemasan industri dari kulit; wadah untuk bepergian; wine bottle tote bags===
===Aksesoris kolam renang, yaitu pelampung renang, pelampung kolam renang, rakit air mainan, pelampung dari bahan
busa, pelampung renang berbentuk cincin, pelampung di kolam renang yang berbentuk cincin, pelampung busa yang
berbentuk cincin, papan penopang badan, papan seluncur, sepatu sirip untuk renang, sirip untuk papan seluncur, pelampung
renang yang dipakai di lengan dan sayap untuk bantuan renang, semua untuk keperluan rekreasi; Alat dan peralatan
permainan komputer; Alat dan peralatan tempat bermain (playground); Alat pembentuk otot pada tangan; Alat pembentuk otot
perut; Alat pemukul softball; Alat perbaikan pitch mark [aksesoris golf]; Alat permainan (playthings) elektronik; Alat permainan
edukasi; Alat rehabilitasi tubuh; Alat untuk membangun otot perut (barang-barang olahraga); Alat-alat pelindung dalam olah
raga; Arko; Balok start (balok untuk garis start); Balon mainan; Balon tiup; Bangku meditasi (barang-barang olahraga); Bank
mainan; Bantal yoga (barang-barang olahraga); Bantalan lengan pelindung untuk digunakan pada bidang atletik; Bantalan
lutut untuk penggunaan atletik; Bantalan sikut untuk penggunaan atletik; Bantalan tulang kering untuk penggunaan atletik; Bar
dinding untuk senam; Barang-barang permainan busa baru; Bean bag; Beban dalam lompat tali; Blok start untuk olahraga;
Bobot bebas; Bola air; Bola kaki Amerika; Bola kriket, Tongkat pemukul permainan kriket, barang pelindung yang diperkuat
untuk latihan kriket; tas olahraga yang dirancang khusus untuk peralatan kriket; Bola mainan; Bola ukuran apa saja; Bola, tee,
dan penanda golf; Boneka Daruma; Boneka Osuwari [boneka dalam posisi duduk]; Boneka ayam sebagai maskot; Boneka
bermain kartu; Boneka dari bahan vinil; Boneka mainan; Boneka mainan hewan (dengan isi); Boneka manekin; Boneka

Halaman 884 dari 1251

maskot; Boneka natal; Boneka tokoh aksi; Busur memanah Jepang; Catur Cina [permainan]; Cones bola kerucut; Deck (papan
pijakan kaki) papan luncur dan piring terbang untuk permainan melempar; Dekorasi pohon Natal, kecuali permen dan lampu
Natal listrik; Egrang; Gangsing; Gawang/Stum kriket; Grip tape (alas pijakan kaki) papan luncur; Guncang bayi
menggabungkan cincin tumbuh gigi; Guncang untuk bayi; Gundu; Hiasan Dinding Wayang Kulit; Hiasan dan dekorasi untuk
pohon natal; Hiasan pohon Natal, kecuali gula-gula dan lampu-lampu pohon Natal listrik; Hiasan pohon natal dan kaus kaki
natal; Hiasan untuk pohon natal, kecuali lampu, lilin, dan gula-gula; Indikator gigitan (untuk memancing); Jari-jari dan tangantangan busa; Joran; Kantong jaring; Karet sintetis untuk trek balap (mainan); Kartu Poker; Kartu Remi; Kartu awal untuk lotere;
Kartu perdagangan (permainan kartu); Kasing untuk mesin permainan yang dapat dipegang dengan tangan; Kasing untuk
raket tenis; Kedok (Topeng Untuk Menari); Keleci; Kendaraan model untuk anak-anak; Kerupuk Natal [kebaruan pesta];
Koleksi boneka; Koper untuk memancing; Koper yang diadaptasi khusus untuk peralatan pancing; Koper yang diadaptasi
untuk peralatan pancing; Kostum menjadi mainan anak-anak; Kotak memancing [peralatan memancing]; Kotak untuk umpan
bentuk lalat [peralatan memancing]; Kue kering Natal [bonbon]; Kursi game interaktif untuk game video; Kursi untuk permainan
(kursi permainan interaktif untuk permainan video); Lemari papan permainan panah-panahan; Lilin mainan; Lilin pemodelan
mainan; Mah-Jong; Mainan; Mainan (alat permainan); Mainan LED tongkat cahaya; Mainan action figure dengan kepala besar;
Mainan air (selain alat bantu renang); Mainan bola bean bag; Mainan dari busa atau bahan-bahan yang lembut; Mainan dari
logam; Mainan dijual dalam bentuk perangkat (kit); Mainan figur aksi; Mainan kerajinan dijual lengkap; Mainan kertas; Mainan
ketangkasan; Mainan malam (clay for toys); Mainan pembelajaran elektronik; Mainan pra-pabrikasi; Mainan tokoh karakter;
Mainan untuk dikoleksi yang dibentuk dari model dari bahan plastik dan mainan figurin dari bahan resin; Mainan untuk hewan
peliharaan rumah tangga; Mainan yang dapat dinaiki; Mainan yang dikendarai; Mainan yoyo; Mainan, barang permainan dan
olahraga, yaitu bola basket, bola golf, bola mainan, bola olahraga, mainan bola karet dan mainan bola busa, bola boneka
untuk permainan, bola plastik untuk permainan, jaring ring basket, papan net basket, papan basket ukuran kecil, pompa untuk
memompa bola basket dan beserta pentil pompa; Mainan, permainan dan alatnya; patung tokoh jagoan; mesin permainan
otomatis dan yang dioperasikan dengan koin; balon; bola basket; bola pantai; boneka yang berisi kacang dikeringkan atau
yang sejenis; permainan yang menggunakan papan; permainan kartu; kosmetik mainan anak-anak; ornamen pohon Natal
kecuali barang kembang gula atau iluminasi; konfeti; boneka; pakaian boneka; perabotan boneka; layang-layang; ponsel untuk
anak-anak; bola karet berwarna untuk bermain; mainan yang terbuat dari kain dan kapas; boneka yang digerakkan dengan tali
atau tangan di dalamnya; puzzle; sepatu roda; papan luncur; mainan patung tokoh jagoan dan aksesoris patung tokoh jagoan;
kendaraan mainan; perangkat bermain kendaraan mainan; skuter mainan; dan mainan otomatis yang digerakkan oleh motor
jarum jam, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka
dan/atau aksesoris boneka; Mainan, yaitu, action figure boneka tempat untuk action figure cincin gulat mainan kendaraan
mainan permainan papan unit genggam untuk bermain permainan elektronik selain yang diadopsi untuk digunakan dengan
layar tampilan elektronik atau monitor permainan keterampilan aksi meja kartu permainan puzzle boneka mainan mainan
mewah sabuk mainan bantalan lutut dan siku untuk penggunaan atletik mainan busa tangan topeng kostum topeng kostum
masker wajah baru Dekorasi pohon natal; Meja permainan basket; Meja permainan basket elektronik; Menashi-daruma
[boneka bodhidharma tanpa murid]; Mesin game; Mesin latihan fisik; Mesin pachinko; Mesin permainan arcade; Mobil yang
dikendalikan dari jarak jauh [mainan]; Model (mainan atau alat permainan); Model die-cast; Natal kerupuk; Obyek kamuflase
untuk berburu; Ondel-Ondel (Boneka); Ornamen dan dekorasi pohon Natal; Ornamen dan dekorasi pohon Natal, kecuali gulagula dan lampu-lampu pohon Natal elektrik; Ornamen pohon Natal menggabungkan fungsi alarm kebakaran; Panjat Pinang;
Papan perut yaitu alat pembentuk otot tubuh (latihan fisik); Patung mainan yang dapat dikoleksi; patung mainan fantasi; bahan
yang dapat dicetak berupa mainan berbahan dasar polimer silikon, yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan;
perangkat kotak aktivitas untuk anak-anak, yaitu, kotak kerajinan hobi terdiri dari perlengkapan, bahan dan alat untuk
membuat dan mendekorasi bahan yang dapat dicetak yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan yang dijual sebagai
satu kesatuan; bahan dan alat untuk membuat dan mendekorasi bahan yang dapat dicetak yang digunakan sebagai mainan
dan alat hiburan yang dijual sebagai satu kesatuan; tempat/kotak untuk membawa dan menyimpan bahan yang dapat dicetak
yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau
berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Pegangan bibir untuk memegang ikan; Pegangan untuk bat
tenis meja; Pelembungan; Pelindung kaki untuk penggunaan atletik; Pelindung kaki untuk penggunaan olahraga kriket;
Pelindung lengan untuk penggunaan atletik; Pelindung lutut untuk penggunaan atletik; Pelindung lutut untuk penggunaan
olahraga kriket; Pelindung pinggul yang khusus dibuat untuk memancing; Pelindung tulang kering untuk penggunaan atletik;
Pelindung wajah untuk penggunaan olahraga kriket; Peluit berburu; Pembungkus pegangan untuk alat pemukul bisbol;
Penanda tee golf; Pendukung atletik; Pengapung untuk memancing; Pengarah senar pancing (digunakan pada batang
pancing); Penghilang kail ikan [memancing]; Penjaga lengan untuk penggunaan atletik; Penjaga sikut untuk penggunaan
atletik; Penutupan pohon Natal; Peralatan basket terdiri dari jaring dan peluit; Peralatan game; Peralatan ketahanan
pembentukan otot; Peralatan olah raga; Peralatan olahraga, yaitu, peredam getaran untuk raket; Peralatan papan seluncur
salju, yaitu binding dan deck papan seluncur salju; Peralatan rehabilitasi (peralatan senam); Peralatan tenis, yaitu, bola tenis;
Peralatan untuk kegiatan olahraga; Peralatan untuk latihan fisik; Peralatan untuk senam dan olahraga; Perangkat (dijual
lengkap) untuk membuat mainan-mainan model; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk membuat model mainan;
Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk membuat model mobil mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk
menyusun mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk menyusun miniatur (mainan); Perangkat dari bagian (dijual
lengkap) untuk menyusun model; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk menyusun model mainan; Perangkat dari
bagian (dijual lengkap) untuk penyusunan mainan; Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk perakitan mainan; Perangkat
ember dan sekop untuk permainan di pantai; Perangkat kerajinan untuk permainan dan alat permainan; Perangkat model
mainan; Pergilah naik game; Perlengkapan alat senam dan olahraga; Perlengkapan papan luncur yang terdiri dari riser,
bantalan (bearing), gandar dan perangkat keras pemasangan; Permainan; Permainan dan mainan pembelajaran interaktif,
teka-teki, mainan dan permainan pembelajaran taktil, permainan dan mainan pembelajaran elektronik; Permainan
disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan dot matrix kristal cair; Permainan disesuaikan untuk digunakan dengan
tampilan layar eksternal atau monitor; Permainan edukasi taktil (alat permainan); Permainan elektronik; Permainan informasi
trivia dan mesin arcade permainan video elektronik; Permainan pesta untuk dewasa dan anak-anak; Permainan teka teki
dengan menyusun gambar; Permainan video elektronik dengan tipe arkadia; Permainan video untuk digunakan dengan
televisi; Permainan video yang dioperasikan dengan koin; Permainan yang dimainkan di permukaan datar; Permainan yang
menggunakan papan; permainan kartu; rumah melambung yang dipompa/dapat digembungkan; permainan dalam ruangan;
rumah bermain; tenda mainan; mainan patung; set perangkat mainan patung; pakaian untuk mainan patung; skuter mainan;
kendaraan mainan; topi pesta dari kertas, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau
berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Permainan, mainan dan alat-alatnya; Permainan, mainan,

Halaman 885 dari 1251

barang-barang senam dan olahraga (kecuali pakaian, alas kaki dan matras), bantalan lutut (peralatan olahraga); barangbarang pelindung (peralatan olahraga), bantalan sikut (peralatan olahraga), bantalan lutut (peralatan olahraga), pelindung
tulang kering (peralatan olahraga), pelindung tangan (peralatan olahraga); Permainan-permainan; Permainan-permainan serta
alat-alatnya; alat-alat senam dan olahraga (kecuali perkakas-perkakasnya); perhiasan-perhiasan untuk pohon Natal. (Games;
Perosotan air; Pi atas; Pita pegangan untuk raket soft tennis; Pita/ikatan elastis; Pita/ikatan senam; Pohon natal dari bahan
sintetis; Qiu-Qiu; Rak tongkat pemukul bola biliar; Rangkaian kail pada umpan untuk Tenya Fishing; Rok pohon Natal; Rumah
mainan; Sarung tangan kriket; Sarung tangan untuk tinju; Senar untuk memancing; Sero (Perangkap Ikan Dari Bambu); Set
Mainan; Simpai; Sirip untuk berenang; Skittles; Stoking Natal; Struktur gedung mainan; Tali senam; Tanda pengenal tas golf;
Tas khusus diadaptasi untuk peralatan tenis; Tas untuk untuk memancing; Tegakan pohon natal; Tenda mainan; Tongkat golf,
tas golf, pemukul golf, aksesoris golf, yaitu, perlengkapan golf yang digunakan untuk memperbaiki lubang di tanah, pasak kecil
untuk penopang bola golf, penanda bola, penutup tas golf, penutup kepala tongkat golf, sarung tangan golf, tempat bola golf,
karpet latihan permainan golf; Tongkat pemukul bola untuk permainan; Tongkat pemukul permainan kriket; Tongkat untuk
memancing ikan; Tongkat untuk pemandu sorak; Topeng halloween; Topeng mainan dan kostum; Truk (penyangga roda)
papan luncur; Tutup kepala tongkat golf; Tutupan bungkusan tongkat golf; Umbing (Jala Dari Kerangka Bambu); Wayang Kulit;
[target]; adonan mainan; aileron untuk papan selancar angin; aksesoris pakaian boneka; aksesoris untuk bangunan mainan;
aksesoris untuk binatang mainan; aksesoris untuk boneka; aksesoris untuk kendaraan mainan; aksesoris untuk kereta
mainan; aksesoris untuk mainan tokoh aksi; alas lantai interaktif untuk mengontrol gim video; alat bantu berenang sayap air
untuk penggunaan rekreasi; alat bantu peletak bola rugby;; alat bantu renang; alat bantu renang tiup untuk anak-anak; alat
beban posisi berbaring (barang-barang olahraga); alat berkendara gelanggang; alat dan mesin bowling; alat genggam untuk
permainan elektronik; alat hiburan elektronik dan elektrik (umpan koin/konter, otomatis); alat hiburan untuk digunakan dalam
arcade; alat hiburan untuk digunakan dengan layar televisi; alat latihan fisik, selain untuk keperluan medis; alat mainan; alat
memanah; alat musik mainan; alat pelempar bola tenis; alat pembuat sudut derajat ski; alat pemukul untuk anak-anak; alat
peraga yoga di alam roda yoga; alat perbaikan divot [aksesoris golf]; alat peringatan (indikator gigitan) untuk digunakan pada
alat pancing; alat permainan; alat permainan anak-anak; alat permainan elektronik; alat permainan genggam untuk anak-anak;
alat permainan genggam untuk bayi; alat permainan lelucon praktis; alat seukuran saku untuk bermain video game; alat sulap;
alat untuk Tolak peluru ( berupa besi yg bentuknya bulat ); alat untuk game; alat untuk gim selain yang disesuaikan untuk
digunakan dengan layar tampilan eksternal atau monitor; alat untuk melakukan trik sulap; alat untuk melatih otot tangan
(barang-barang olahraga); alat untuk memancing; alat untuk memperbaiki tanah berumput (aksesoris golf); alat untuk
permainan elektronik yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; alat untuk senam
dada; alat untuk senam ritmik; alat utuk bermain pasir; alat yang berupa cakram untuk Lempar cakram; alat-alat olahraga; alatalat olahraga (selain perlengkapan golf/perlengkapan
memanjat); alat-alat senam; angka model skala [mainan]; angkat beban kaki untuk berolahraga; angkat beban untuk latihan
fisik; antena jaring voli; aparatus garis zip untuk tujuan rekreasi; aroma kamuflase manusia untuk berburu; aroma penarik
binatang untuk berburu; aroma umpan untuk berburu; aroma umpan untuk berburu atau memancing; aroma umpan untuk
memancing; artikel pakaian untuk mainan; ascenders [perlengkapan gunung]; ayunan; ayunan bayi; ayunan bayi untuk taman
bermain; ayunan yoga; badminton racket strings; badminton uprights; bahan model pesawat terbang; baju besi mainan;
bakeware mainan; balet permainan; balok konstruksi (mainan); balon; balon [hadiah-hadiah kecil pesta]; balon mainan; band
pegangan untuk raket; band pegangan untuk raket squash; band pegangan untuk raket tenis; band pegangan untuk raket
tenis meja; bangku angkat berat; bangku olahraga; bangku perut untuk berolahraga; bangku senam; bangunan mainan;
bangunan model skala [mainan]; bangunan playset; bantal Cihui yang baru; bantal meja biliar; bantal meja snooker; bantalan
bahu untuk penggunaan olahraga; bantalan bahu untuk sepak bola Amerika; bantalan dada untuk sepak bola Amerika;
bantalan fokus karate; bantalan fokus untuk seni bela diri; bantalan fokus untuk tinju; bantalan kaki untuk sepak bola Amerika;
bantalan karate shin; bantalan lengan untuk skateboard; bantalan lutut (peralatan olahraga); bantalan lutut untuk penggunaan
olahraga; bantalan lutut untuk sepak bola; bantalan lutut untuk sepak bola Amerika; bantalan lutut untuk skateboard; bantalan
pelindung [bagian dari pakaian olahraga]; bantalan pelindung untuk digunakan dalam olahraga; bantalan pelindung untuk
skateboard; bantalan pengaman untuk bola voli tegak; bantalan pengaman untuk tenis tegak; bantalan pergelangan tangan
untuk skateboard; bantalan riser skateboard; bantalan siku untuk sepak bola Amerika; bantalan siku untuk skateboard;
bantalan sikut (peralatan olahraga); bantalan tangan untuk penggunaan olahraga; bantalan tendangan karate; bantalan
tendangan untuk seni bela diri; bantalan traksi untuk bodyboard; bantalan traksi untuk papan dayung; bantalan traksi untuk
papan selancar; bantalan traksi untuk papan seluncur; bantalan traksi untuk skateboard; bantalan tulang kering untuk seni
bela diri; bantalan untuk kiper hoki es; bantalan untuk kiper hoki lapangan; bar latihan; bar monyet; bar paralel untuk senam;
barang untuk bermain janggi [catur Korea]; barang-barang olahraga dan senam (kecuali pakaian, matras, alas kaki); barangbarang olahraga untuk latihan olahraga bola basque pelota; barang-barang olahraga untuk senam seluncur es; barang-barang
senam; barang-barang senam dan olahraga; barbel; barbel angkat beban dan barbel heksagonal untuk latihan tambahan
(cross training); barbel untuk angkat berat; barbell; barel panah; baseball batting tees; bata bangunan mainan; batang paralel
yang tidak rata untuk senam; batangan alat angkat beban; batangan cakram angkat beban; batu bata yoga; batu keriting; batu
untuk bermain game Go; bean bean animals; beanbag dalam bentuk mainan; beanbag menjadi mainan; beanbag untuk
bermain otedama; beban kaki untuk pelatihan olahraga; beban pergelangan kaki untuk berolahraga; bebat-bebat
(pengikat) berbentuk stocking untuk olahraga; bebek karet; beberapa tabel aktivitas anak-anak [mainan]; bendera golf [artikel
olahraga]; bendera sudut untuk bidang bermain; berburu; berdiri khusus untuk memegang tongkat golf di lapangan golf;
berdiskusi; berenang mengapung untuk penggunaan rekreasi; berlatih jaring untuk baseball; berlatih jaring untuk golf; berlatih
jaring untuk kriket; bermain menyusun karpet puzzle; bermain tikar memasukkan mainan bayi [mainan]; bermain tikar untuk
digunakan dengan kendaraan mainan [mainan]; bidang (pegangan) anti licin untuk raket; binatang mainan; binding ski; binding
snowboard; binding untuk ski air; binding untuk ski alpine; binding untuk ski lintas negara; bisbol; bisbol dan softball
menggosok lumpur; blinds berburu [artikel olahraga]; blok (mainan); blok awal untuk olahraga track; blok bangunan [mainan];
blok bangunan mainan; blok bangunan mainan yang mampu interkoneksi; blok konstruksi [mainan]; blok mainan; blok yoga;
bob-giring; bobot (pemberat) pancing; bobot kaki [artikel olahraga]; bobot pergelangan tangan untuk berolahraga; bola; bola
basket; bola biliar; bola biliar penghitungan; bola bocce; bola bowling; bola bowling kembali; bola golf; bola gym untuk yoga;
bola hoki lapangan; bola kaca salju; bola kaki; bola karet; bola kebugaran; bola kriket; bola lacrosse; bola latihan; bola latihan
menghilangkan stres; bola lunak; bola mainan; bola olahraga; bola pantai; bola pantai tiup; bola pelota; bola permainan; bola
petanque (petong); bola polo; bola polo air ; bola pétanque; bola rugby; bola snooker; bola squash; bola tangan; bola tenis;
bola tenis meja; bola tetherballs; bola untuk anak-anak; bola untuk bermain paddleball; bola untuk bermain tenis platform; bola
untuk game; bola untuk juggling; bola untuk olahraga; bola untuk olahraga raket; bola untuk permainan; bola untuk permainan,
meja bilyar, bola bilyar, tongkat bilyar dan perlengkapan bilyar lainnya, bola golf, dudukan bola golf, penanda bola golf,
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peralatan untuk memproyeksikan bola permainan; bola untuk senam ritmik; bola untuk soft tennis; bola voli; bola voli tegak;
bola-bola; boneka (dolls); boneka (puppets); boneka (stuffed puppets); boneka bayi; boneka bean bag; boneka berbicara;
boneka berpakaian tradisional; boneka beruang; boneka beruang mainan; boneka bobblehead; boneka dan mainan yang
mainan dari kain berupa boneka yang diisi dengan kapas; boneka jari; boneka kain; boneka kertas; boneka kokeshi; boneka
lembut; boneka mainan; boneka mainan berkarakter; boneka matryoshka; boneka matryoshka [boneka kayu bersarang Rusia];
boneka mewah; boneka porselen; boneka tangan; boneka tradisional Jepang; boneka untuk First; boneka untuk Hanukkah;
boneka ventriloquists; boneka yang diisi; boneka yang terkait dengan Festival Anak Laki-Laki Jepang dan aksesorisnya;
boneka yang terkait dengan Festival Girls Jepang dan aksesorisnya; botol susu boneka; buah-buahan Mainan; bumerang;
bumper biliar; bumper bowling; bumper kolam renang; bumper pelindung dari karet, busa dan plastik untuk peralatan senam;
bungkus tangan untuk penggunaan olahraga; burung mainan; busa mengapung untuk berenang; busur berburu; busur dan
panah mainan; busur silang [artikel olahraga]; busur untuk memanah; cacing memancing buatan; cacing plastik untuk
digunakan sebagai umpan memancing; cangkir untuk dadu; catur; cawat olahraga dengan cangkir pelindung bawaan untuk
keperluan olahraga; cawat olahraga untuk tujuan atletik; cendera mata mainan dari kertas; chip game; chip poker; chip poker
[peralatan game]; chip roulette; chip untuk judi; chistera untuk latihan olahraga bola Basque pelota; cincin berenang; cincin
renang; cincin tinju; cincin untuk senam; cindera mata berupa mainan kecil; colokan pancing; confetti meja; counter [cakram]
untuk gim; craps tables [peralatan game]; creels [perangkap ikan]; curling sapu; curling sapu [artikel olahraga]; dadu;
daggerboard untuk papan selancar angin; dam [permainan]; dayung dan raket tenis meja; dayung skateboard; dayung untuk
bermain paddleball; dayung untuk bermain tenis platform; dayung untuk ski selancar; deck skateboard; deck snowboard;
dekorasi untuk pohon Natal; dekorasi untuk pohon Natal, kecuali barang penerangan dan permen; dinding panjat; diskus
[artikel olahraga]; diskus untuk olahraga; diskus untuk olahraga lapangan; dreidels; drone [mainan]; duck blinds [artikel
olahraga]; dumbbell; dumbel untuk angkat berat); ekor layang-layang; ekspander dada [berolahraga]; ekspander[berolahraga];
ekstender untuk latihan dada; film pelindung disesuaikan untuk game portabel dengan layar kristal cair; film pelindung yang
disesuaikan untuk layar untuk game portabel; fishing fly boxes [artikel memancing]; fletching untuk panah memanah; foil untuk
pagar; foil, sayap foil, pengatur keseimbangan foil, rangka foil, pelat tambatahan foil,tiang layar foil; furnitur boneka; furnitur
mainan; furnitur untuk rumah boneka; game backgammon; game basket meja; game dadu; game dart; game elektronik
genggam; game elektronik genggam yang diadaptasi hanya untuk digunakan dengan penerima televisi; game genggam
dengan tampilan kristal cair; game komputer bertenaga baterai dengan layar LCD; game panah magnetik; game papan
sugoroku; game pinball; game portabel dengan layar kristal cair; game portabel yang menggabungkan fungsi telekomunikasi;
game ruang tamu; game sasaran; game shogi [catur Jepang]; game tapal kuda; game tiup untuk kolam renang; game, mainan
dan mainan; gamepad; gamepad untuk digunakan dengan gim elektronik; gamepad untuk digunakan dengan konsol game;
gamepad untuk video game; gantungan baju untuk hiasan pohon Natal; gantungan di atas tempat tidur bayi [mainan]; garasi
mainan; garasi mainan pit stop; garis layang-layang; gasing (mainan); gaun boneka; gawang sepak bola; gelembung sabun
[mainan]; gemerincing untuk bayi; genggam, permainan keterampilan non-elektronik; gerobak tas golf bermotor; gigi palsu
baru; girdle untuk sepak bola Amerika; giroskop dan stabilisator penerbangan untuk pesawat model; gitar mainan; gol basket;
gol hoki es; gol untuk sepak bola Amerika; grip band untuk raket bulutangkis; grip pegangan untuk tongkat golf; grip untuk
raket bulutangkis; grip untuk raket squash; grip untuk raket tenis; gulungan layang-layang; gulungan untuk memancing; gym
bayi; gym hutan [peralatan bermain]; hadiah-hadiah kecil untuk pesta; hadiah-hadiah kecil untuk pesta -pesta dansa (cindera
mata pesta); hal baru dalam bentu souvenir; halter; hanafuda [kartu remi Jepang]; hanafuda playing cards [Permainan kartu
Jepang]; harmonika mainan; harness (tali pengaman) untuk papan selancar angin, harness tip untuk papan selancar angin,
lilitan harness, alat tambahan harness; harness memancing; harness pendaki; harness untuk papan layar; headset gaming
khusus diadaptasi untuk digunakan dalam bermain video game; helikopter mainan yang dikendalikan dari jarak jauh;
helikopter mainan yang dikendalikan radio; helm mainan; hexacopters [mainan]; hiasan boneka; hiasan pohon Natal; hiasan
pohon Natal musikal; home plate [artikel olahraga]; hwatu [kartu remi Korea]; ikan mainan; indikator mogok untuk memancing
di es; isyarat biliar; isyarat snooker; jack-in-the-box; jaket renang; jala ikan genggam; jalur balap untuk kolam renang; jalur lari
dari plastik; jalur sepatu roda; jam mainan; jam tangan mainan; jaring basket; jaring bola; jaring bulu tangkis; jaring ikan
akuarium; jaring kupu-kupu; jaring mainan kupu-kupu; jaring pendaratan untuk pemancing; jaring raket; jaring renang; jaring
tenis; jaring tenis meja; jaring tenis platform; jaring untuk gol hoki es; jaring untuk gol sepak bola; jaring untuk kantong meja
biliar; jaring untuk kantong meja snooker; jaring untuk lapangan olahraga; jaring untuk olahraga; jaring untuk permainan bola;
jaring untuk saku meja biliar; jaring untuk sasaran hoki lapangan; jaring voli; jarum untuk pompa untuk menggembungkan bola
olahraga; jarum untuk pompa untuk menggembungkan bola untuk game; jembatan biliar; jembatan biliar isyarat; jembatan
isyarat snooker; jockstraps [pendukung atletik]; joran pancing dan perlatan pancing; joystick game komputer; joystick untuk
permainan video; juggling diabolos; jungkat-jungkit; kacamata mainan prisma; kain strip penyerap keringan untuk bet dan
raket; kait untuk hiasan pohon Natal; kaleidoskop; kalung papan selancar; kalung perahu layar; kamar boneka; kapal mainan;
kapal mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; kapal mainan yang dikendalikan radio; kapal ruang angkasa mainan; kapur
untuk isyarat biliar; kapur untuk isyarat snooker; kartu awal untuk bermain game lotere; kartu bermain tradisional Jepang; kartu
bingo; kartu domino; kartu keno; kartu perdagangan untuk permainan; kartu permainan; kartu permainan untuk digunakan
dalam trik sulap; kartu tarot [kartu remi]; kartu trivia [permainan]; karung tinju; karung tinju untuk tinju; karuta playing cards
[permainan kartu Jepang]; kaset pegangan untuk raket; kaset pegangan untuk raket bulutangkis; kaset pegangan untuk raket
squash; kaset pegangan untuk raket tenis; kaset pegangan untuk raket tenis meja; kasing yang disesuaikan untuk membawa
tongkat pemukul bisbol; kasing khusus untuk peralatan olah raga; kasing papan dart; kasing untuk bermain kartu; kasing untuk
bola tenis; kasing untuk kendaraan mainan; kasing untuk raket bulutangkis; kasing untuk raket soft tennis; kastil mainan; kasur
atau bantalan mengapung tiup untuk penggunaan rekreasi; kasus panah; kasus untuk aksesoris bermain; kasus untuk busur
memanah; kasus untuk isyarat biliar; kasus untuk isyarat snooker; kasus untuk panah memanah; kasus untuk struktur mainan;
kasus untuk tokoh aksi; kelereng untuk game; kendali jarak jauh untuk kendaraan model skala operasi; kendaraan balap
model skala; kendaraan konstruksi mainan; kendaraan mainan; kendaraan mainan bertenaga gesekan; kendaraan mainan
elektronik pintar; kendaraan mainan menggunakan radio kontrol; kendaraan mainan mengunakan aki (accu); kendaraan
mainan yang berbentuk mobil, truk, kereta, dan van, semua yang bertema bola basket, mainan dari busa dalam bentuk jari
dan piala, piala mainan, kartu permainan, kartu mainan, mainan pembuat bunyi-bunyian, mainan untuk hewan peliharaan;
kendaraan mainan yang berubah menjadi robot; kendaraan mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan mainan yang
dikendalikan radio; kendaraan model skala; kendaraan model skala dikendalikan radio; kendaraan model skala yang
dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan roda empat; kepala tongkat golf; keping permainan yang digunakan oleh pembagi
kartu dan pemain kartu dalam permainan poker; keranjang ikan; kereta bayi mainan; kereta bola; kereta golf tidak bermotor;
kereta luncur [artikel olahraga]; kereta luncur [mainan]; kereta luncur dan kereta seret (mainan); kereta luncur salju untuk
penggunaan rekreasi; kereta luncur salju, anak panah, papan panah (mainan); kereta luncur untuk digunakan dalam wahana
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hiburan menurun; kereta mainan; kereta mainan model set; kereta model mainan; kereta tas golf; kerucut slalom (mainan);
kettlebells; keyboard untuk konsol gim video; keypad game; kincir mainan; kit model skala [mainan]; kiteboards; klub untuk
juggling; klub untuk senam ritmik; kneeboards; kok; kok badminton; kolam renang [artikel bermain]; kolam renang mengapung
udara; kolam renang tiup [artikel bermain]; kolam renang tiup dan plastik untuk penggunaan rekreasi; kolam tiup untuk
penggunaan rekreasi; koma [potongan kayu untuk game shogi]; komputer mainan (tidak bekerja); konfeti; konsol game; konsol
game genggam; konsol genggam untuk bermain video game; konsol permainan elektronik yang disesuaikan untuk digunakan
dengan tampilan layar eksternal atau monitor; konsol video game; konsol video game untuk digunakan dengan tampilan layar
eksternal atau monitor; kontrol jarak jauh untuk mainan; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan mainan dalam bentuk
kendaraan; kosmetik bermain anak-anak dari plastik; kosmetik mainan imitasi; kostum boneka; kotak alat-alat memancing;
kotak kubah; kotak mainan untuk berdandan/berpakaian; kotak memancing ikan [artikel memancing]; kotak musik mainan;
kotak pasir [artikel olahraga]; kotak pasir [mainan]; kotak pasir bermain; kotak pasir mainan; kotak peralatan pancing [alat
memancing]; kotak plyometric untuk latihan; kotak surat mainan; kotak susun; kotak untuk umpan pancing; krim yang
dioleskan tanpa obat untuk meningkatkan cengkeraman tangan dalam aktivitas olahraga; krim yang dioleskan tanpa obat
untuk meningkatkan cengkeraman tangan di panjat tebing dalam dan luar ruangan; kru pit model skala; kubah kuda untuk
senam; kuda goyang; kuda kayu (artikel olahraga); kuku mainan; kulit gitar untuk pengendali permainan gitar elektronik;
kumpulan permainan papan; kursi reel; kutub untuk lompat galah; lalat buatan untuk digunakan dalam memancing; landasan
pacu plastik (mainan); langkah aerobik; lapisan pelindung untuk bermain olahraga; lapisan pelindung untuk papan luncur salju;
latih pucks dalam bentuk busa atau gel yang tertutup dalam case yang diadaptasi secara khusus; latihan beban; latihan katrol;
latihan trampolin; latihan treadmill; layang-layang; layang-layang parafoil; layar kamuflase [artikel olahraga]; layar kamuflase
[barang-barang olahraga]; layar kamuflase untuk tujuan berburu; layar melempar bisbol; ledakan pesta; leg guard; lemari
untuk mesin video game arcade; lembing untuk olahraga lapangan; lompat tali; loncatan untuk senam; lonceng untuk pohon
Natal; lubang mainan berhenti; mainan; mainan *; mainan action figure; mainan air; mainan aksi; mainan aksi elektronik;
mainan aksi listrik; mainan aksi mekanis; mainan aksi tuas; mainan aksi untuk buaian; mainan aksi yang dioperasikan dengan
baterai; mainan aktivitas ganda untuk anak-anak; mainan aktivitas ganda untuk bayi; mainan aktivitas multipel elektronik dan
permainan pembelajaran untuk anak-anak; mainan alat pemancar air; mainan anak-anak dengan beberapa aktifitas; mainan
anjing; mainan balok bantal; mainan baru untuk bermain lelucon; mainan baru untuk pesta; mainan bayi; mainan bean bag;
mainan berjalan yang digerakkan oleh dorongan angin; mainan beruang; mainan binatang yang diisi kain/kapas; mainan bola
untuk meringankan stres; mainan boneka binatang, bank mainan, model kit; mainan boneka jari; mainan buaian; mainan
bunga; mainan dan game komputer interaktif; mainan dan game output video; mainan dan masker wajah hal yang baru;
mainan dari logam; mainan dempul; mainan dengan fitur lampu LED; mainan di luar ruangan; mainan elektronik; mainan
elektronik yang digenggam (otomatis) (selain yang diadaptasi untuk digunakan dengan alat penerima televise); mainan fidget
spinner; mainan figur/orang-orangan [mainan atau alat permainan]; mainan gambar; mainan genggam untuk anak-anak;
mainan genggam untuk bayi; mainan glider; mainan glockenspiels; mainan hewan peliharaan yang mengandung catnip;
mainan hewan peliharaan yang terbuat dari tali; mainan jaga keseimbangan; mainan jarum jam; mainan jarum jam yang
terbuat dari logam; mainan jarum jam yang terbuat dari plastik; mainan karakter fantasi; mainan karakter karet; mainan
karakter plastik; mainan karet; mainan kayu; mainan kerajinan/ keterampilan yang dijual dalam bentuk kotak/perangkat;
mainan kolam renang dan tempat mandi; mainan kolam tiup; mainan konstruksi; mainan konstruksi modular; mainan kotak
musik; mainan kotak pasir; mainan kucing; mainan latihan menghilangkan stres; mainan lempar bebentuk piringan; mainan
lunak; mainan lunak berupa burung; mainan lunak dalam bentuk beruang; mainan lunak dalam bentuk binatang; mainan
mandi tiup; mainan mekanik; mainan menara bentuk 10 pasak; mainan mencicit yang bisa dipukul; mainan mesin pemotong
rumput; mainan mewah dengan selimut kenyamanan yang terpasang; mainan mewah yang cerdas; mainan muntah untuk
bermain lelucon; mainan musik; mainan naik-on tiup; mainan pasangkan angka; mainan pasir; mainan patung lunak; mainan
peluit; mainan pendidikan; mainan pendidikan untuk bayi; mainan pengembangan sandiwara; mainan perangkat model;
mainan perkembangan bayi; mainan permainan peran; mainan pesawat tempur; mainan pintar; mainan plastik; mainan plastik
untuk digunakan di kamar mandi; mainan pohon Natal; mainan pop-up; mainan portabel yang menggabungkan fungsi
telekomunikasi; mainan remas; mainan ring untuk mandi bayi; mainan robot pintar; mainan sarung tangan lempar tangkap;
mainan skuter; mainan struktur gedung dan trek kendaraan; mainan susun; mainan susun kayu; mainan tabung bentuk dan
warna; mainan tenda dan mainan balok-balok anak-anak; mainan teropong; mainan tokoh aksi; mainan tokoh aksi dan
aksesorisnya; mainan untuk anak-anak; mainan untuk bayi; mainan untuk binatang piaraan; mainan untuk di bak mandi;
mainan untuk hewan peliharaan; mainan untuk infant (bayi); mainan untuk mandi; mainan xilofon; mainan yang berbicara;
mainan yang bisa ditekuk; mainan yang dapat dipompa/digembungkan; mainan yang diisi kain/kapas; mainan yang
dikendalikan dari jarak jauh; mainan yang dikendalikan radio; mainan yang dioperasikan secara elektronik; mainan yang
dirancang untuk melekat pada buaian; mainan yang dirancang untuk melekat pada kereta bayi; mainan yang dirancang untuk
melekat pada kursi mobil; mainan yang dirancang untuk melekat pada kursi tinggi; mainan yang menggabungkan fungsi
telekomunikasi; mainan yang menyemprotkan air; mainan, permainan, alat permainan dan alat-alat permainan dan hadiah
kecil; mainan-mainan pantai, yaitu, bola pantai, bola karet, ember mainan, sekop mainan, pasir mainan, bak pasir mainan,
semprotan air mainan; mainkan terowongan; mainkan uang; makanan mainan; mandi bola arena bermain; masker wajah
kebaruan; masker wajah kertas [barang baru]; masker wajah menjadi mainan; masker wajah untuk olahraga; masker wajah
untuk olahraga, selain untuk menyelam; masker wajah untuk pengendara sepeda; mata kail pancing; mata kail untuk
memancing; meja biliar; meja biliar yang dioperasikan dengan koin; meja dan tongkat bilyar, rak dan bola; meja foosball; meja
mahjong otomatis; meja permainan; meja roulette; meja snooker; meja untuk tenis meja; meja video game terkomputerisasi
untuk keperluan gaming; memainkan perangkat pengocok kartu; membawa tali khusus yang disesuaikan untuk papan dayung
stand-up; memblokir boneka; memblokir kereta untuk sepak bola Amerika; membuat sketsa mainan; memukul kuda untuk
senam; mendorong mainan; menendang tee; mengapung tiup untuk berenang; menggantung glider; meninju bola untuk tinju;
meninju mainan; menyeimbangkan balok untuk senam; mesin angkat berat untuk berolahraga; mesin ball pitching; mesin
berat untuk latihan fisik; mesin bingo elektronik [mesin game]; mesin dan aparatus game; mesin dan peralatan kebugaran;
mesin dan peralatan untuk latihan fisik; mesin dan permainan game hiburan (otomatis dan dioperasikan dengan koin); mesin
dayung; mesin game [mesin perjudian kalibrasi teralibrasi]; mesin game arcade; mesin game edukasi elektronik untuk anakanak; mesin game pinball (mainan); mesin game untuk judi; mesin game yang menampilkan perangkat yang menerima
taruhan; mesin game yang menghasilkan atau menampilkan hasil taruhan; mesin game, termasuk mesin slot dan mesin
poker; mesin hiburan yang dioperasikan dengan koin; mesin hiburan, otomatis dan dioperasikan dengan koin; mesin langkah
aerobik; mesin latihan; mesin latihan elips; mesin memanjat tangga untuk berolahraga; mesin pengocok kartu permainan;
mesin permainan cakar derek; mesin permainan elektronik; mesin permainan hiburan; mesin permainan komputer; mesin
permainan output video untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; mesin permainan video; mesin
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permainan video rumah; mesin permainan video untuk digunakan dengan televisi dan permainan video yang di kontrol dengan
tangan untuk digunakan dengan sistem konsol permainan video; mesin pinball; mesin pinball yang dioperasikan dengan koin;
mesin pitching bisbol; mesin rehabilitasi dan mesin latihan fisik (peralatan senam); mesin resistensi untuk berolahraga; mesin
slot [mesin game]; mesin tangga untuk berolahraga; mesin uap model mainan; mesin untuk bermain game kebetulan; mesin
untuk latihan fisik; mesin video game arcade; mesin video game arcade yang dioperasikan dengan koin; mesin video game
untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; mesin video game untuk digunakan dengan televisi; mesin
video game yang berdiri sendiri; mesin video output game untuk digunakan dengan televisi; mikroskop mainan; miniaturminiatur untuk digunakan pada permainan perang; miniatur-miniatur untuk digunakan pada permainan-permaian; mobil balap
mainan; mobil balap mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil balap mainan yang dikendalikan radio; mobil balap model
skala; mobil mainan; mobil mainan mengunakan aki (accu); mobil mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil mainan
yang dikendalikan radio; mobil model skala [mainan]; mobil slot [mainan] dan bagiannya; model mainan; model skala; model
skala vegetasi [mainan]; model-model plastik mainan; model-model untuk digunakan pada permainan peran; model-model
untuk digunakan pada permainan perang; monoskis; motor mainan menggunakan aki (accu); mouse gaming; mouse gaming
khusus diadaptasi untuk bermain video game; mouse untuk konsol gim video; mulai blok untuk berenang; naik mobil mainan;
netballs; ornamen untuk pohon Natal, kecuali benda-benda iluminasi dan permen; ornament musiman (mainan); otopet
mainan; overgrip untuk raket; overgrip untuk raket bulutangkis; overgrip untuk raket tenis; overgrips untuk raket squash;
overgrips untuk raket tenis meja; paddleboards; paddleboards stand-up; paintballs [amunisi untuk senjata paintball] [alat
olahraga]; pakaian boneka; pakaian untuk boneka beruang; pakaian untuk boneka tradisional Jepang; pala untuk latihan
olahraga bola Basque pelota; palang horisontal untuk senam; palang pintu tarik; palet (permainan); palu polo; palu untuk
olahraga lapangan; panah mainan; panah untuk memanah; panahan; pancing bersandar; pancing mainan; panggilan burung
[umpan]; panggilan game berburu; panggung untuk tujuan rekreasi; pangkalan baseball; papan berenang; papan berenang
untuk penggunaan rekreasi; papan catur; papan dart; papan layar; papan layar menggabungkan layar; papan luncur; papan
pegas [artikel olahraga]; papan permainan basket; papan selancar; papan selancar angin; papan selancar tidak bermotor;
papan seluncur salju; papan seluncuran taman bermain; papan shogi; papan ski; papan tubuh; papan untuk basket; papan
untuk bermain game Go; papan untuk bermain janggi [catur Korea]; papan untuk selancar layang-layang; papan yang
digunakan untuk olahraga air; papan-papan permainan-permainan; paraglider; paralayang; party popper [pesta hal baru];
pasak slalom (mainan); patung lembut mainan mewah; patung mainan; patung mainan plastik yang dijadikan model; patung
mainan yang dapat dikoleksi; patung-patung mainan plastik; pedang [senjata anggar]; pedang bambu untuk kendo; pedang
kayu untuk kendo; pedang mainan; pedang untuk pagar; pegangan layang-layang; pegangan pancing; pegangan panjang
dinding (barang-barang olahraga); pegangan tongkat golf; pegangan untuk raket; pegangan untuk raket tenis meja; pegangan
untuk tongkat golf; pegas untuk berolahraga; pelampung memancing untuk pemancing; pelampung untuk keperluan rekreasi,
snorkeling,; pelat anti licin; pelatih (ekspander); pelindung anggota tubuh (barang-barang olahraga); pelindung bahu ;
pelindung dada (untuk penggunaan olahraga); pelindung dada untuk baseball; pelindung dada untuk hoki es; pelindung dada
untuk hoki lapangan; pelindung dada untuk penggunaan olahraga; pelindung dinding bumper dari karet, busa dan plastik untuk
gimnasium; pelindung ekor dan tapak kaki (untuk penggunaan olahraga); pelindung layar akrilik disesuaikan untuk perangkat
game portabel; pelindung layar kaca tempered disesuaikan untuk perangkat game portabel; pelindung layar plastik
disesuaikan untuk perangkat game portabel; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk
konsol permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk peralatan video
game elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk perangkat permainan
genggam; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk permainan elektronik genggam;
pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk unit permainan genggam elektronik; pelindung
layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk video game elektronik genggam elektronik; pelindung layar
yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] khusus diadaptasi untuk unit permainan genggam elektronik; pelindung
layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk konsol permainan genggam;
pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk peralatan video game
elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk
perangkat permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
diadaptasi untuk permainan elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang
secara khusus diadaptasi untuk permainan video elektronik genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik
poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk peralatan video game elektronik genggam; pelindung layar yang terbuat dari
termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk perangkat permainan genggam; pelindung layar yang terbuat dari
termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk unit permainan genggam elektronik; pelindung layar yang terbuat
dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus diadaptasi untuk konsol permainan genggam; pelindung layar yang
terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus diadaptasi untuk permainan elektronik genggam; pelindung
layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus diadaptasi untuk permainan video elektronik
genggam elektronik; pelindung leher (untuk penggunaan olahraga); pelindung lutut [artikel olahraga]; pelindung paha (untuk
penggunaan olahraga); pelindung panggul (untuk penggunaan olahraga); pelindung pergelangan kaki; pelindung pergelangan
tangan [artikel olahraga]; pelindung perut untuk judo; pelindung perut untuk karate; pelindung perut untuk olahraga; pelindung
perut untuk penggunaan atletik; pelindung perut untuk seni bela diri; pelindung perut untuk taekwondo; pelindung pinggang
untuk penggunaan atletik; pelindung pisau sepatu untuk melindungi saat berolahraga seluncur es; pelindung siku [artikel
olahraga]; pelindung tangan (peralatan olahraga); pelindung tapak dasar untuk papan selancar angin, spreader, katrol,
ekstensi tiang layar untuk papan selancar angin, tendon untuk tapak tiang layar untuk papan selancar angin, diabolos untuk
tapak tiang layar untuk papan selancar angin; pelindung telapak tangan untuk penggunaan atletik; pelindung tenggorokan
untuk penggunaan olahraga; pelindung tubuh untuk penggunaan olahraga; pelindung tubuh untuk sepak bola Amerika;
pelindung tulang ekor (untuk penggunaan olahraga); pelindung tulang kering (alat olahraga); pelindung tulang kering
(peralatan olahraga); pelindung tulang rusuk (untuk penggunaan olahraga); pelindung ujung kaki; pelindung wajah [artikel
olahraga]; peluncur target [artikel olahraga]; peluncur untuk merpati tanah liat; pemain rekaman mainan; pemandangan busur
non-teleskopik untuk memanah; pemandangan busur terbuka untuk memanah; pemandu sorak pom-pom; pembalap model
skala; pembatas balok (mainan); pembatas tempat bermain [peralatan tempat bermain]; pemberat untuk latihan beban;
pembuat mainan nois; pembuat suara baru untuk digunakan sebagai lelucon dan lelucon; pemegang diadaptasi khusus untuk
tiket lotre; pemegang pancing; pemegang untuk kapur isyarat biliar; pemegang untuk kapur tongkat biliar; pemegang untuk
snooker cue chalk; pemintal memancing; pemukul bisbol; pemukul bola untuk permainan; pemungut bola golf; pemungut bola
tenis; pemutar rekaman mainan untuk memainkan lagu dan kaset; penajam titik panah; penanda biliar; penanda bola golf;
penanda chip untuk bingo; penanda untuk bola golf; penarik ikan; penarik rusa; pendukung atletik pria [artikel olahraga];

Halaman 889 dari 1251

penerbangan panah; pengapung untuk berenang; pengapung untuk mandi dan berenang; pengendali gerak untuk game
komputer dan video; pengendali permainan di alam keyboard khusus disesuaikan untuk bermain video game; pengendali
untuk konsol game; pengendali untuk mainan; pengendali untuk mainan dan konsol game; pengendali untuk mobil mainan;
penggulung pancing; pengikat kepala ; pengontrol dan joystick untuk gim video; pengontrol permainan video; pengontrol untuk
mesin video game; pengontrol untuk pesawat mainan; pengunci papan luncur salju, pelindung papan luncur salju, sabuk
pengaman; penjaga kaki [artikel olahraga]; penjaga lengan [artikel olahraga]; penjaga lengan untuk memanah; penjaga pisau
seluncur es; penjaga siku untuk bermain skateboard; penutup berbentuk untuk binding ski; penutup berbentuk untuk kepala
tongkat golf; penutup berbentuk untuk putters golf; penutup berbentuk untuk raket bulutangkis; penutup berbentuk untuk raket
raket; penutup berbentuk untuk raket squash; penutup berbentuk untuk raket tenis; penutup berbentuk untuk raket tenis meja;
penutup berbentuk untuk ski; penutup berbentuk untuk tas golf; penutup berbentuk untuk tongkat golf; penutup cocok untuk
kereta tas golf; penutup kepala; penutup kepala untuk raket bulutangkis; penutup kepala untuk raket squash; penutup kepala
untuk raket tenis; penutup kepala untuk raket tenis meja; penutup khusus disesuaikan untuk pohon Natal buatan; penutup
pelindung untuk raket; penutup pelindung yang dipasang khusus diadaptasi untuk raket tenis; penutup pelindung yang
dipasang khusus disesuaikan untuk ski; penutup pelindung yang dipasang khusus disesuaikan untuk tongkat golf; penutup
pelindung yang dipasang untuk perangkat swing; penutup tiang dan elemen pelindung dari karet, busa dan plastik untuk
peralatan senam; penutup tunggal untuk ski; penutup yang pas disesuaikan secara khusus untuk konsol game; penutup yang
pas disesuaikan secara khusus untuk melindungi konsol video game untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau
monitor; penutup yang pas untuk kereta golf cart yang digunakan untuk melindungi dari kerusakan akibat hujan es; penutup
yang pas untuk kereta golf tidak bermotor yang digunakan untuk melindungi dari kerusakan akibat hujan es; penutup yang pas
untuk kereta golf yang digunakan untuk melindungi dari kerusakan akibat hujan es; penutup yang pas untuk kereta tas golf
bermotor; penutup yang pas untuk kereta tas golf tidak bermotor; perabot untuk rumah boneka; perada untuk dekorasi pohon
Natal; perahu model skala; perahu motor model skala; peralatan audio mainan; peralatan bermain di luar ruangan; peralatan
bermain di luar ruangan untuk anak-anak; peralatan biliar; peralatan bola voli; peralatan bulutangkis; peralatan bulutangkis,
yaitu, kok dan peralatan bermain permainan bulutangkis; peralatan dan aparatus game; peralatan dan artikel untuk olah raga
dan pelatihan fisik (selain untuk keperluan medis); peralatan dan material latihan beban dan latihan tambahan (cross training)
khususnya peralatan latihan beban dan latihan cross training; peralatan game disesuaikan untuk digunakan dengan penerima
televisi; peralatan game disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; peralatan game
komputer, peralatan game elektronik dan peralatan video game, tidak termasuk dalam kelas lain; peralatan golf; peralatan
hiburan dan gim yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; peralatan hiburan
disesuaikan untuk digunakan dengan penerima televisi; peralatan hiburan disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar
eksternal atau monitor; peralatan juggling; peralatan latihan; peralatan makan mainan [peralatan makan]; peralatan masak
mainan; peralatan musik mainan; peralatan olahraga; peralatan olahraga yang dioperasikan secara manual; peralatan
olahraga, selain untuk keperluan rehabilitasi medis; peralatan olahraga, selain untuk keperluan terapi fisik; peralatan pagar;
peralatan pelatihan seni bela diri; peralatan pelatihan tubuh; peralatan pembentukan badan); peralatan permainan elektronik
dengan fungsi arloji; peralatan permainan komputer selain yang dioperasikan dengan koin atau diadaptasikan untuk
penggunaan dengan penerima televisi; peralatan permainan papan; peralatan permainan video dan komputer selain
dioperasikan dengan koin atau yang diadaptasikan untuk penggunaan dengan penerima televisi.; peralatan raket; peralatan
rehabilitasi tubuh; peralatan selancar; peralatan snooker; peralatan squash; peralatan tenis; peralatan tetherball; peralatan
untuk bermain biliar; peralatan untuk bermain game outdoor; peralatan untuk game konsumen yang disesuaikan untuk
digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; peralatan untuk latihan perut; peralatan untuk permainan elektronik
selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan eksternal atau monitor; peralatan untuk senam; peralatan
video game; peralatan video game genggam; peralatan video game yang berdiri bebas; peralatan video game yang
disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; peralatan yang dijual sebagai satu unit permainan
kartu; peralatan soft tennis, yaitu bola untuk soft tennis; perangkap merpati tanah liat; perangkat model keterampilan mainan
figur; perangkat pelindung untuk latihan olahraga; perangkat pengapungan kickboard untuk penggunaan rekreasi; perangkat
permainan catur; peredam getaran untuk raket; peredam getaran untuk raket tenis; pergelangan tangan dan bobot
pergelangan kaki untuk berolahraga; perhiasan dan rias wajah mainan; perisai mainan; perisai mencolok untuk penggunaan
olahraga; perlengkapan lapangan permainan, yaitu pembatas untuk lapangan olahraga tim; perlengkapan permainan voli,
yang terdiri dari bola, jaring, garis lapangan dan peluit, dan perlengkapan permainan polo air yang terdiri dari bola, jaring dan
peluit; permainan; permainan anak panah elektronik; permainan arcade; permainan bangunan; permainan beratap
menggunakan koin; permainan bingo; permainan catur; permainan dalam ruangan; permainan dam (games); permainan dan
alat-alat permainan; permainan dari Mexico (pinata); permainan di atas meja; permainan elektronik genggam untuk anak-anak;
permainan elektronik genggam untuk bayi; permainan elektronik yang digenggam; permainan gelang; permainan hoki;
permainan kartu; permainan keterampilan aksi; permainan komputer elektrik selain yang diadaptasikan untuk penggunaan
dengan penerima televisi; permainan komputer genggam; permainan manipulatif; permainan meja video terkomputerisasi
untuk tujuan permainan; permainan memori; permainan paddle ball; permainan papan; permainan pengajaran elektronik;
permainan peran; permainan perang atau permainan peran; permainan perang menggunakan model-model tentara;
permainan portabel dan mainan yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; permainan sepak bola meja dalam ruangan;
permainan trivia dimainkan dengan kartu dan komponen permainan; permainan untuk mesin game; permainan untuk pesta;
permainan video elektronik genggam; permainan video tidak untuk untuk digunakan dengan televisi; permainan, mainan dan
alat permainan, alat olahraga, dekorasi; permainan-permainan selain yang dirancang untuk digunakan dengan tampilan layar
atau monitor independen; perosotan (mainan); pesawat mainan; pesawat mainan sling; pesawat model skala; pesawat
terbang mainan; pesawat terbang mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; pesawat terbang mainan yang dikendalikan radio;
pesta nikmat dalam sifat kerupuk; pesta nikmat dalam sifat pembuat suara; piano mainan; pin bowling; pin, ketapel (peralatan
olahraga); pinetters bowling; piring pitcher; piring pitcher untuk baseball; piring pitcher untuk softball; piring salju; piring terbang
(mainan); piringan udara, permainan ruang tamu, model diecast, mainan penyusun balok gedung, kotak mainan, tiket lotere,
cakram terbang, menyusun potongan gambar, mainan anjing, mainan kucing; pisau es; pisau untuk tongkat hoki es; pistol air;
pistol mainan; pistol mainan udara; pistol tutup mainan; pita [hal baru pesta]; pita kertas [pesta hal baru]; pita kertas crêpe
[pesta hal baru]; pita penahan keringat (barang olahraga); pita senam ritmik; pita untuk senam sportif berirama; plastron
kendo; platform latihan; playhouses luar ruangan; playsets untuk boneka; playsets untuk tokoh aksi; pogs [mainan]; pohon
Natal buatan; pohon Natal buatan menggabungkan lampu; poin panah; poin panah untuk berburu; poin panah untuk
memanah; pompa disesuaikan secara khusus untuk digunakan dengan bola untuk game; pompa untuk menggelembungkan
balon; pompa untuk menggembungkan bola olahraga; ponsel mainan; ponsel untuk anak-anak; pool penghitungan bola; poros
bar-bell untuk angkat berat; poros bisu untuk mengangkat beban; poros panah; poros panah untuk memanah; poros tongkat
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golf; poros untuk tongkat golf; poros untuk tongkat hoki es; posting jaring tenis meja; pot goke [pot untuk potongan batu yang
digunakan dalam game Go]; potongan catur; potongan untuk bermain catur Cina; praktikkan pucks dalam sifat busa atau gel
yang terbungkus; pucks hoki; pucks hoki es; puncak berputar; pushchairs mainan; putar untuk meninju tas; putters golf;
puzzle; puzzle manipulatif; puzzle mosaik; puzzle potongan gambar; puzzle tipe kubus; quiver untuk memanah; quoits; rak
bola biliar; raket; raket bulutangkis; raket frontenis; raket padel; raket pelota dari kayu; raket raket; raket soft tennis; raket
squash; raket tenis; raket tenis meja; raket tenis menekan; rantai (barang-barang olahraga); rattles [mainan]; rel skateboard;
rem ski; reproduksi miniatur stadion, yaitu, mainan model stadium kecil yang terbuat dari plastik; ring bola basket; ring, bola
dan balon untuk cross training.; rintangan untuk olahraga lari; robot mainan; robot mainan yang dikendalikan dari jarak jauh;
roda kemudi mainan; roda lotre; roda omni [robot mainan]; roda roulette; roda skateboard; roda untuk kendaraan mainan; roda
yoga; roket mainan; rol busa dilipat; rol untuk sepeda latihan stasioner; rompi pemberat (barang-barang olahraga); rosin
digunakan oleh atlet; rumah bermain anak-anak; rumah boneka; rumah mainan; rumah mainan anak-anak; sabuk angkat
beban dan cross training; sabuk angkat berat [artikel olahraga]; sabuk angkat berat dan perkakas senam dan olahraga
lainnya; sabuk latihan pemangkas pinggang; sabuk olahraga; sabuk pemberat (barang-barang olahraga); sabuk renang; safety
padding untuk badminton uprights; salep atau gel yang dioleskan tanpa obat untuk meningkatkan cengkeraman tangan dalam
aktivitas olahraga; salju Globes; salju buatan untuk pohon Natal; sandaran kepala untuk papan selancar angin; watch-lifter
untuk papan selancar angin; pengencang untuk papan selancar angin; ring tambahan untuk papan selancar angin; tali untuk
papan selancar; sarung pistol mainan; sarung raket; sarung tangan angkat berat; sarung tangan anyaman pelindung untuk
latihan bermain bola Basque pelota; sarung tangan baseball; sarung tangan baseball batting; sarung tangan batting [aksesoris
untuk permainan]; sarung tangan bola tangan; sarung tangan bowling; sarung tangan golf; sarung tangan hoki es; sarung
tangan hoki lapangan; sarung tangan karate; sarung tangan lacrosse; sarung tangan memanah; sarung tangan olahraga;
sarung tangan pagar; sarung tangan penangkap; sarung tangan penangkap untuk baseball; sarung tangan penangkap untuk
softball; sarung tangan pertama baseman; sarung tangan plastik pelindung untuk latihan bermain bola Basque pelota; sarung
tangan raket; sarung tangan renang; sarung tangan selancar angin; sarung tangan skydiving; sarung tangan softball; sarung
tangan untuk game; sarung tangan untuk kiper sepak bola; sarung tangan untuk memancing berupa sarung tangan pelindung
kawat; sarung tangan untuk memancing berupa sarung tangan pelindung yang diperkuat; sarung tangan untuk sepak bola
Amerika; sarung tangan untuk ski air; sarung tinju; sarung yang dirancang untuk papan selancar dan ski; sayap air; segel kulit
[penutup untuk ski]; segitiga bola biliar; segitiga bola snooker; senar leader untuk memancing; senar raket; senar untuk
memancing; sendok garpu mainan; sendok umpan untuk memancing; senjata anggar; senjata mainan; senjata paintball
[peralatan olahraga]; senjata tombak [artikel olahraga]; senjata-senjata (permainan) udara lunak (airsoft) untuk tujuan rekreasi;
sensor gigitan [memancing]; sepak bola; sepatu boneka; sepatu es; sepatu hoki es; sepatu roda; sepatu roda in-line; sepatu
roda untuk anak-anak; sepatu skating dengan skate terlampir; sepeda anak-anak (bukan fasilitas transportasi); sepeda latihan
stasioner; sepeda mainan; sepeda mainan elektrik; sepeda model skala menjadi mainan; sepeda roda tiga untuk anak-anak
untuk digunakan sebagai mainan; sepeda roda tiga untuk bayi [mainan]; set alat mainan; set ayunan; set bulu tangkis; set
dumb-bell; set halter; set helipad; set konstruksi mainan; set mainan balap; set teeball; set tiket sekali pakai untuk bermain
game kesempatan; setrika golf; simpai (mainan); simpai untuk anak-anak; simpai untuk berolahraga; simpai untuk senam
ritmik; sinkers memancing; sirip buatan untuk berenang; sirip paddleboard; sirip untuk bodiboarding; sirip untuk menyelam;
sirip untuk papan layar; sirip untuk papan selancar; skateboard jari; ski; ski air; ski alpine; ski lintas negara; ski roller; ski salju;
ski selancar; skibobs; skittles [game]; skuter [mainan]; slide [mainan]; sling shot [artikel olahraga]; speargun yang diaktifkan
oleh pegas [artikel olahraga]; spreader (alat bantu angkat) untuk selancar angin; stan berburu [artikel olahraga]; stasiun
layanan mainan; stik untuk balon dari plastik; string untuk raket; string untuk raket bulutangkis; string untuk raket olahraga;
string untuk raket raket; string untuk raket squash; string untuk raket tenis; string untuk raket soft tennis; string untuk tongkat
lacrosse; stringers memanah busur; struktur model skala [mainan]; susun blok; tab jari untuk memanah; tabel game elektronik
dan elektromekanis dengan output video; tabel permainan video craps komputerisasi; tabung tiup memancing mengapung; tali
(lompat tali, tarik tambang); tali busur untuk memanah; tali digunakan untuk kegiatan kebugaran; tali kaki papan layar; tali
pengikat paha; tali pengikat untuk bodyboard; tali pengikat jari; tali pengikat pergelangan tangan; tali pengikat siku; tali
pengikat telapak tangan; tali penyangga untuk latihan beban; tali pusat jaring tenis; tali sandang keamanan untuk papan
selancar; tali tas golf; tali untuk papan selancar; tali untuk permainan lompat; tali untuk senam ritmik; tali yoga; tanduk mainan;
tangga senam; tangkai stik untuk balon dari plastik; target; target elektronik; target elektronik untuk permainan dan olahraga;
target senjata api; target udara miniatur yang dikendalikan dari jarak jauh untuk olahraga; target udara miniatur yang
dikendalikan radio untuk olahraga; target untuk memanah; tarik mainan; tarik mainan kendaraan; tarik mobil mainan; tas bop
tiup; tas dan sarung olahraga (untuk membawa peralatan dan raket keperluan olahraga); tas disesuaikan untuk bola bowling;
tas disesuaikan untuk digunakan dengan peralatan olahraga; tas disesuaikan untuk digunakan dengan perlengkapan
olahraga; tas disesuaikan untuk skateboard; tas disesuaikan untuk ski; tas disesuaikan untuk snowboards; tas disesuaikan
untuk tongkat hoki es; tas disesuaikan untuk tongkat hoki lapangan; tas disesuaikan untuk tongkat lacrosse; tas golf; tas golf
dengan atau tanpa roda; tas golf, dengan atau tanpa roda; tas jinjing pelindung yang diadaptasi khusus untuk konsol video
game untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; tas jinjing pelindung yang diadaptasi khusus untuk
peralatan gim video genggam; tas jinjing pelindung yang diadaptasi khusus untuk permainan video genggam; tas khusus
diadaptasi untuk konsol video game; tas khusus diadaptasi untuk konsol video game genggam; tas khusus diadaptasi untuk
peralatan bulutangkis; tas khusus diadaptasi untuk raket soft tennis; tas khusus diadaptasi untuk sepatu es; tas khusus
diadaptasi untuk sepatu hoki es; tas khusus diadaptasi untuk skate yang digunakan dalam ice figure skating; tas khusus
disesuaikan untuk peralatan gim video genggam; tas khusus disesuaikan untuk peralatan olahraga; tas kriket; tas memancing;
tas mencolok untuk penggunaan olahraga; tas pembawa untuk papan ski air; tas pengangkut bola; tas peralatan untuk rugby
(peralatan latihan rugby); tas raket; tas tee golf; tas tongkat golf; tas troli untuk peralatan golf; tas umpan untuk memegang
umpan hidup; tas untuk tongkat golf; tas untuk tongkat hoki; tas yang dirancang khusus untuk papan selancar; tas yang
dirancang khusus untuk peralatan golf; tas yang dirancang khusus untuk peralatan hoki; tas yang dirancang khusus untuk
peralatan kriket; tas yang dirancang khusus untuk ski; tas yang dirancang khusus untuk ski dan papan selancar; tas yang
disesuaikan untuk alat pemukul bisbol; tas yang disesuaikan untuk alat pemukul softball; tas yang disesuaikan untuk alat-alat
memancing; teater boneka [mainan]; tee golf; telepon mainan; telepon mobil mainan (tidak bekerja); tembakan menempatkan
untuk olahraga lapangan; tempat (kotak) tongkat pancing; tempat batang untuk memancing; tempat gulungan pancing; tempat
lilin untuk pohon Natal; tempat tidur boneka; tempat tidur gantung mengapung tiup untuk penggunaan rekreasi dalam air; tenis
tegak; tepi papan ski; terminal lotere video [mesin game]; terompet mainan; tiang ganda untuk berlayar (wishbone); tiang
gawang dan jaring,; tiang latihan pull bar; tiang layar untuk papan selancar angin, dasar tiang layar untuk papan selancar
angin, pelat dasar tiang layar untuk papan selancar angin, engkol untuk tapak tiang layar untuk papan selancar angin,; tiang
net bola voli; tiang rugby; tiang slalom; tiang untuk papan layar; tiang untuk selancar
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angin; tikar latihan [artikel golf]; tikar latihan mengemudi [artikel golf]; tikar untuk bermain; tiket lotere tercetak; tiket lotre; tiket
lotre menjadi tiket undian; tiket undian; tippet memancing; tips biliar; tips isyarat snooker; toboggans [artikel olahraga]; tokoh
aksi; tokoh mainan; tokoh mainan dibentuk; tokoh mainan diposisikan; tokoh mainan koleksi; tokoh mainan tertagih; tongkat
berputar-putar; tongkat biliar; tongkat estafet; tongkat hoki; tongkat hoki es; tongkat hoki lapangan; tongkat juggling; tongkat
lacrosse; tongkat mainan; tongkat pancing; tongkat pembuat gelembung dan set larutan; tongkat pemukul golf; tongkat
pemukul golf untuk anak-anak; tongkat sihir mainan; tongkat ski; tongkat ski untuk sepatu roda; tongkat untuk memancing;
topeng (mainan); topeng [mainan]; topeng anggar; topeng baru; topeng bisbol; topeng karnaval; topeng kendo; topeng kostum;
topeng mainan; topeng penangkap; topeng penangkap untuk baseball; topeng penangkap untuk softball; topeng teater;
topeng topeng; topi mendukung partai; topi perkusi [mainan]; topi pesta kertas; topi pesta kertas kerucut; topi pesta plastik;
topi untuk pistol [mainan]; topi untuk pistol mainan; trailer mainan; traktor untuk digunakan dalam wahana hiburan menurun;
trampolin; treadmill untuk digunakan dalam latihan fisik; trek balap [mainan]; trek balap mobil mainan; trek balap plastik
[mainan]; troli golf bermotor; troli golf tidak bermotor; troli pengangkut untuk papan selancar angin; trolley Mainan; truk mainan;
truk mainan, kendaraan mainan yang dioperasikan secara elektronik, sadel sepeda, tunggangan kendaraan mainan,
kendaraan model skala, kereta api dan pesawat terbang, kereta model ukuran kecil, kit model dari kendaraan, mainan yang
ditiup, pakaian boneka, dan mainan lainnya serta boneka, kendaraan mainan; tujuan hoki lapangan; tutup kepala boneka;
tutup pelindung untuk papan selancar; umpan berburu unggas air; umpan memancing buatan; umpan rusa; umpan untuk
berburu; umpan untuk berburu atau memancing; umpan untuk memancing; unit genggam untuk bermain game elektronik
untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; unit genggam untuk bermain game elektronik, selain yang
disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; unit genggam untuk bermain permainan video;
unit genggam untuk bermain video game; unit genggam untuk memainkan game elektronik; unit genggam untuk memainkan
permainan video, selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan eksternal atau monitor; unit joystick
genggam untuk bermain video game; unit penggerak air rekreasional untuk dipasang pada perahu pribadi; unit permainan
elektronik genggam yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; unit permainan
genggam elektronik; unit remote kontrol interaktif untuk video game; usus untuk memancing; usus untuk raket; usus untuk
raket bulutangkis; usus untuk raket tenis; uta-garuta [kartu remi Jepang]; uta-garuta playing cards [permainan kartu Jepang];
video game selain dari yang diadaptasikan hanya untuk penggunaan penerima televisi; wadah untuk peralatan memancing;
wahana taman hiburan; wakeboards; walkie-talkie mainan [tidak mampu mengirim dan menerima komunikasi]; walkie-talkie
mainan tanpa kemampuan komunikasi; waterski; yang; yo-yo; yoga guling; yumi [busur untuk memanah Jepang]; épées untuk
pagar===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kawi No.2, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GENTHONG + LUKISAN
: Genthong (30) daftar IDM000869905

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru, kuning, hijau, hitam, putih, coklat
: 30
: ===Beras; beras ketan; gilingan Kasar Bubur Jagung; jagung giling; makanan Untuk Sarapan dari Padi-padian; makanan
ringan berbahan dasar beras; sediaan Makanan dari Padi-padian; tepung hasil dari produksi penggilingan; tepung jagung;
tepung*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071724
: 22/10/2021 10:17:17
:
: CV. SINAR TERANG

: JID2021071725
: 22/10/2021 10:18:25
:
: PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pemuda No. 142, Semarang, Jawa Tengah 50132, Kabupaten Semarang, Jawa
Tengah, 50132
: Dr. Budi Agus Riswandi S.H., M.hum.,
: Jl. Lawu No.1 Gondokusuman Yogyakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TABUNGAN BIMA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, Merah Muda, Oranye, Kuning
: 36
: ===Bank internet; Jasa perbankan; Perbankan mobile; jasa bank tabungan/simpanan; jasa rekening tabungan; jasa tabungan;
jasa-jasa perbankan dan keuangan secara online===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071726
: 22/10/2021 10:18:54
:
: EDWARD LEONARDI LEONG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: M.Karang Blok K.X.S/42, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Anno Domini
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Abu-Abu, Putih.
: 30
: ===Hidangan dan makanan siap saji yang berbahan dasar utama pasta; Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya
terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari pasta; Makanan yang dibuat
terutama dari nasi, pasta, atau mie; Makanan yang dibuat terutama dari pasta; Nasi, pasta dan mie; Pasta; Saus pasta
panggang; Sediaan hidangan pasta; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Sediaan pasta; angel-hair (pasta); hidangan
kering beku dengan bahan utama pasta; hidangan pasta; hidangan utama yang terdiri dari pasta atau nasi; kulit pasta; lembar
pasta untuk lasagna atau cannelloni; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari pasta; makanan beku terutama
terdiri dari pasta; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi;
makanan gurih siap saji di kelas ini terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri
dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; orecchiette (pasta); paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi;
pappardelle (pasta); pasta kering; pasta kering dengan truffle; pasta penuh; pasta segar; pasta segar dengan truffle; pasta
telur; pasta untuk sup; pasta, dimasak atau tidak dimasak; penne (pasta); saus pasta; tagliatelle (Pasta Itali)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071727
: 22/10/2021 10:19:10
:
: Kevin Aurelius Wijaya

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Golden Ville No. 88 BF, Jl. Kali Sekretaris, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Summi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Putih
: 25
: ===Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan
sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian
dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk
olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam
dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas,
jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa
lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja,
kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju
olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai
penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris
basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek,
pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian
mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga
air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai,
topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut
palsu (wigs); Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga
virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan
panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby,
sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala,
beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket
(shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim

740

Halaman 893 dari 1251

dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju
renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan
menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi
pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu
(wigs); Sarung tangan dalam berjari; sarung tangan; sarung tangan kulit; sarung tangan untuk pakaian; sol untuk sepatu; sol
untuk sepatu bot===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071728
: 22/10/2021 10:20:53
:
: Kevin Aurelius Wijaya

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Golden Ville No. 88 BF, Jl. Kali Sekretaris, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Summi
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Putih
: 21
: ===Sarung tangan nitrile untuk keperluan rumah tangga; Sarung tangan untuk memasak; Sarung tangan untuk menggosok;
membersihkan sarung tangan dari kain; sarung tangan abrasif untuk menggosok badan; sarung tangan abrasif untuk
menggosok sayuran; sarung tangan abrasif untuk menggosok tubuh; sarung tangan berkebun; sarung tangan cuci mobil;
sarung tangan debu; sarung tangan grooming kucing; sarung tangan hewan; sarung tangan karet sekali pakai untuk keperluan
rumah tangga; sarung tangan karet untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan lateks untuk keperluan rumah tangga;
sarung tangan nitril sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan nitril untuk keperluan rumah tangga; sarung
tangan oven; sarung tangan pemoles; sarung tangan pencuci piring; sarung tangan pengelupasan; sarung tangan perawatan
anjing; sarung tangan perawatan hewan peliharaan; sarung tangan perawatan kuda; sarung tangan plastik sekali pakai untuk
keperluan rumah tangga; sarung tangan plastik untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan rumah tangga untuk keperluan
pembersihan; sarung tangan rumah tangga untuk penggunaan umum; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan rumah
tangga; sarung tangan untuk di dapur; sarung tangan untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan untuk memoles sepatu;
sarung tangan untuk penggunaan rumah tangga; sarung-sarung tangan untuk memanggang makanan/daging; usungan
sarung tangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071729
: 22/10/2021 10:22:06
:
: Kevin Aurelius Wijaya

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Golden Ville No. 88 BF, Jl. Kali Sekretaris, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Summi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Putih
: 17
: ===Adhesive film selain untuk keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga/ medis; Busa berperekat selain untuk keperluan alat
tulis-menulis/ rumah tangga/ medis; isolator; isolator listrik terbuat dari karet; lakban selain untuk keperluan alat tulis menulis/
rumah tangga/ medis; pita kemasan berperekat, selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga; pita
kemasan perekat, selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga; pita perekat, selain alat tulis dan
bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga; sarung tangan isolasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071730
: 22/10/2021 10:23:46
:
: Kevin Aurelius Wijaya

540 Etiket

: Ruko Golden Ville No. 88 BF, Jl. Kali Sekretaris, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta

Halaman 894 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Summi
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Putih
: 10
: ===Pakaian kompresi ketat untuk keperluan medis; Pakaian medis; Pakaian untuk pemeriksaan pasien; Pakaian untuk ruang
operasi; Sarung tangan lateks untuk keperluan bedah; Sarung tangan lateks untuk keperluan medis; Sarung tangan pelindung
untuk tujuan bedah; Sarung tangan pelindung untuk tujuan medis; Sarung tangan untuk keperluan medis; Sol sepatu ortopedi;
mendukung lengkungan untuk sepatu; mendukung lengkungan untuk sepatu bot dan sepatu; menyisipkan dukungan
lengkungan untuk sepatu; ortopedi sol bantal gel untuk sepatu; pakaian kompresi pasca-operasi; pakaian pelindung untuk
keperluan medis; penutup sepatu bedah; sarung tangan bedah; sarung tangan karet untuk tujuan bedah; sarung tangan karet
untuk tujuan medis; sarung tangan untuk pemeriksaan medis; sarung tangan untuk pijat; sarung tangan untuk tujuan medis;
sepatu ortopedi; sepatu untuk tujuan medis; sol ortopedi magnetik untuk sepatu; sol untuk sepatu ortopedi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071731
: 22/10/2021 10:31:17
:
: EMI SUHAEMI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: CIPANENGAH RT 003 RW 002 KEL. SINDANGSARI, Kota Sukabumi, Jawa Barat,
43167
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Mutiara Cookies
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Merah dan Hitam
: 30
: ===makanan ringan berbahan dasar tapioka===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071732
: 22/10/2021 10:36:22
:
: MAR'I MUHAMMAD

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Mandor Tadjir, RT 002/ RW 005, Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari,
Kota Depok, Kota Depok, Jawa Barat, 16517
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AWELSHOPFISH
: AWELSHOPFISH Merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Kuning
: 35
: ===Jasa penjualan ikan hias; Layanan penjualan ritel online; Toko Aquarium; administrasi franchise (waralaba); jasa
penjualan secara online; layanan waralaba dan ritel; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan bantuan
bisnis untuk pengoperasian waralaba; perdagangan barang; perdagangan online; toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071733
: 22/10/2021 10:45:22
:
: Karyono

Alamat Pemohon

: Desa Malingmati rt 18 rw 04, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur

740

540 Etiket

Halaman 895 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ORGAB
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: emas dan hijau
: 13
: ===Popor (Gagang Senapan); bantalan popor; bipod untuk senjata api; peluru untuk senjata berburu; peredam kebisingan
untuk senjata; reflektor laras untuk senjata api; sabuk senjata; sarung senjata; senapan angin [senjata]; senjata [senjata];
senjata api berburu; senjata kecil; senjata lapangan; senjata otomatis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071734
: 22/10/2021 10:45:50
:
: HENDY BOY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Manggar Blok G X/20, RT 003, RW 011, Kelurahan Pondok Kelapa,
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur., Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta, 13450
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BRAANILABEL DAN LUKISAN
: BRAANILABEL Merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gembong 4/39, Kel. Kapasan, Kec. Simokerto, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60141
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SURABAYA AYU BIKA
: AYU merupakan bagian dari nama Pemohon, yaitu Ayu Febrina Tauvic.
SURABAYA SPIKU AYU daftar no. IDM000597584

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah
: 30
: ===Bika Ambon; Kue bika ambon===

740

: DID2021071735
: 22/10/2021 10:46:22
:
: AYU FEBRINA TAUVIC

540 Etiket

Halaman 896 dari 1251

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071736
: 22/10/2021 10:50:01
:
: Andy Salsabil Choliq

540 Etiket

: Jl. Pajajaran, H1, Lingkungan Sumber Dandang, Kebonsari, Sumbersari, Kabupaten
Jember, Jawa Timur, 68122, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68122
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Gyooza Boy
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, PUTIH
: 30
: ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Apang; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Beras jepang; Bihun tepung kacang
instan; Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Bola-bola kecil yang terbuat dari tepung tapioka;
Bumbu Ayam Panggang; Campuran tepung; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Glasir konfeksioneri; Hasil
produksi penggilingan tepung; Jiaozi pangsit; Jipang; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar
gandum; Kremes dari tepung; Kue Apang; Kue Apang Colo; Kue Biji Ketapang; Kue Bolu Panggang; Kue Bong Li Pang; Kue
Lumpang; Kue berbahan dasar tepung; Kue pangsit Cina; Kue tradisional; Kue tradisional telur gabus; Kulit won ton (pangsit);
Makanan berbahan dasar tepung; Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan
ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis
dan rumput laut; Makanan ringan yang terbuat dari tepung kentang; Makanan yang mengandung tepung; Matcha / teh hijau
dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Mie jepang; Nasi Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi
keju); Nasi Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Nasi Ayam crispy original (Ayam goreng tepung
original); Nasi Tepeng; Nasi jepang sudah diolah dalam kemasan; Ocha / teh jepang; Pangsit; Pangsit goreng; Pangsit hot pot;
Pangsit ikan; Pangsit telur; Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang
dimasak; Produk zat tepung untuk makanan; Roti Srikaya Panggang; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba
dan di celup ke dalam kuah srikaya; Sambel Lumpang; Sambel tumpang; Saus pasta panggang; Sediaan-sediaan tepung
untuk makanan; Sengkulun (Kue Tradisional); Serbuk garut Jepang untuk keperluan kuliner; Teh Jepang yang terbuat dari
bubuk kombu [kelp]; Teh hijau jepang; Tepung Jawawut; Tepung atau Serbuk dari daun kelor yang dapat diminum atau
dimasak menjadi tambahan makanan; Tepung atau serbuk daun kelor untuk konsumsi; Tepung dan sediaan-sediaan yang
terbuat dari gandum; Tepung dari daun tanaman kelor untuk makanan; Tepung dari daun tanaman kelor untuk minuman;
Tepung gaplek; Tepung gula; Tepung jagung; Tepung kental buat makanan; Tepung kentucky; Tepung ketan; Tepung panir;
Tepung peyek; Tepung tapioka untuk makanan; Tepung terbuat dari terigu, canola, kedelai, jagung, quinoa, amaranth, spelt
dan beras; Tepung untuk makanan; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Won ton (pangsit china); biji jagung panggang; biji
jagung sedang dipanggang; biji kopi panggang; bubuk wasabi [lobak Jepang]; bubur tepung beras; bungkus pangsit;
campuran adonan untuk okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; cancha paccho [kernel jagung yang dipanggang]; cancha
serrana [kernel jagung yang dipanggang]; chestnut panggang dilapisi dengan sirup [kembang gula]; chinese stuffed dumplings
(gyoza, cooked); chulpi [kernel jagung yang dipanggang]; cokelat dengan lobak Jepang; custard [makanan penutup
panggang]; gnocchi berbasis tepung; gyoza; jagung panggang; jagung, dipanggang; jiaozi [boneka pangsit]; kanji dr tepung
jagung; kasutera [kue bolu Jepang]; kelor yang mengandung tepung kelor; kepingan kayu alami (panggang) ditambahkan ke
anggur untuk meningkatkan rasanya; keripik pangsit; keripik permen untuk dipanggang; kombu-cha [Teh Jepang yang terbuat
dari rumput laut]; kopi yang belum dipanggang; kue jinten / kue biji ketapang; kue pang-pang; kukis coklat dari tepung keto;
makanan berbahan dasar tepung (SEMPOL); makanan dari tepung; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang;
makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan yang dipanggang; mi dari tepung beras; mie tepung;
mitsumame [Makanan penutup Jepang yang terdiri dari agar-agar, adzuki rebus dan buah-buahan dengan sirup]; mizo-yokanno-moto [Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; mizu-yokan-no-moto [Makanan Jepang terbuat dari sweet
adzuki bean jelly]; mugi-cha [teh barley panggang]; nerikiri [gula-gula tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang kacang
manis yang mengandung selai kacang manis]; okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; panekuk yang dipanggang; pangsit China
yang diisi; pangsit Cina dengan isian (Shumai, dimasak); pangsit [pangsit yang diisi]; pangsit beku; pangsit berbasis tepung;
pangsit berupa pangsit yang diisi; pangsit cumi-cumi; pangsit daging kukus [shaomai]; pangsit diisi dengan daging babi
cincang [gyoza]; pangsit gurita [takoyaki]; pangsit ubi jalar beku; pangsit udang; pangsit yang diisi; pangsit yang mengandung
larva serangga; pelmeni [pangsit diisi dengan daging]; pembungkus pangsit (china); produk makanan yang mengandung
terutama tepung; puding yang dipanggang; ragi pembuat bir untuk dipanggang; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; roti
panggang; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah srikaya; sansho powder [bumbu lada
Jepang]; taiyaki [kue berbentuk ikan Jepang dengan berbagai isian]; teh barley yang dipanggang; teh beras merah yang
dipanggang; tepung; tepung Hunkwe; tepung adlay; tepung arrowroot; tepung atau bubuk untuk gula-gula; tepung bebas
gluten; tepung beras; tepung berbasis larva serangga; tepung berbasis serangga; tepung bumbu; tepung cannihua; tepung
coca; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan
kembang gula, es konsumsi; tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; tepung gandum; tepung gandum yang dipanggang;
tepung hasil dari produksi penggilingan; tepung jagung; tepung jagung untuk keperluan kuliner; tepung jelai; tepung kacang;
tepung kacang hijau; tepung kacang kacangan; tepung kedelai; tepung kelapa untuk konsumsi manusia; tepung kentang;
tepung kentang *; tepung kentang untuk keperluan kuliner; tepung kentang untuk makanan; tepung kiwicha; tepung kuat (dari
gandum keras); tepung kue; tepung maca; tepung oca; tepung quinoa; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum;
tepung roti putih; tepung sagu; tepung serbaguna; tepung sereal; tepung soba; tepung tanpa rasa; tepung tapioka; tepung
tapioka*; tepung tarwi; tepung tempura; tepung terigu; tepung terigu hitam; tepung untuk makanan dan minuman; tepung yang
bisa dimakan; tepung yang mengembang sendiri; tepung*; vareniki [Pangsit dari eropa Timur]; yule log (kue tradisional)===

Halaman 897 dari 1251

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071737
: 22/10/2021 10:53:18
:
: PT. STAR SPARTA INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pegangsaan Dua KM 6 No. 8, Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
: Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SPARTA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 9
: ===ALAT PENGUKUR VOLTASE; Alat Meteran dan alat Pengontrol; Baterai, listrik, untuk kendaraan; Inverter yang digunakan
pada pembangkit tenaga surya; KISI KISI AKI (ACCU); Kabel cdi; Kabel listrik; Mesin pelurusan roda kendaraan 3 dimensi (3D
Wheel Alignment); Multimeter digital; Perangkat pengubah arus (listrik); RELAI LISTRIK; Sepatu/alas kaki pelindung,
sepatu/alas kaki pengaman, sepatu bot pengaman dan sepatu pengaman; Sonar; Stop kontak; Stop kontak listrik; aki; alat
kontrol jarak jauh untuk membuka dan menutup pintu kendaraan; alat navigasi untuk kendaraan; alat pengaman listrik untuk
instalasi elevator; baterai; baterai dan alat pengisi daya baterai; baterai isi ulang bertenaga surya; baterai isi ulang untuk
menyalakan kendaraan listrik; baterai isi ulang yang memberi daya pada kendaraan listrik; baterai listrik isi ulang; baterai
lithium; baterai lithium-ion; baterai matahari; baterai sekunder lithium; baterai surya; baterai surya untuk kegunaan industri;
baterai untuk kendaraan; baterai untuk penerangan; baterai yang dapat diisi ulang; indikator level oli untuk kendaraan;
indikator tingkat bahan bakar untuk kendaraan; instrumen dan perlengkapan pengukur; inverter surya; jangka sorong (alat
ukur); kabel aki; kabel listrik; kabel starter baterai; kacamata pengaman; kacamata pengaman, vizor dan pelindung wajah;
kamera spion untuk kendaraan; kamera tampak belakang untuk kendaraan; kamera tampak depan dan tampak samping untuk
kendaraan; kawat listrik; komutator; komutator (Alat Pengisi Accu); kotak baterai; kunci daya untuk kendaraan bermotor; kunci
elektronik untuk kendaraan; kunci untuk kendaraan, listrik; laser untuk keperluan pengukuran dan aksesorisnya, yaitu
kombinator laser monolitik, kepala laser, beam splitter (pembagi cahaya), beam bender, beam translator, retro reflector,
dudukan yang dapat disesuaikan, cermin bidang, konverter cermin bidang, reflektor cermin bidang dan cermin putar; laser,
bukan untuk keperluan medis; masker gas; mesin pelurusan roda kendaraan; pakaian pengaman untuk perlindungan terhadap
kecelakaan atau cedera; panel surya untuk produksi listrik; pelacak kendaraan gps; pelat saklar listrik; penganalisa mesin
kendaraan terkomputerisasi; pengendali inverter digunakan dalam pembangkit listrik tenaga surya; pengisi baterai; pengisi
daya baterai; pengisi daya baterai bertenaga surya; pengisi daya untuk baterai listrik; penguji baterai; peralatan audio
kendaraan bermotor; peralatan pengukur jarak; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan bermotor; perangkat pengisian
baterai untuk kendaraan listrik; perangkat pengisian daya baterai; perekam kilometer untuk kendaraan; pita pengukur; radio
untuk kendaraan; sakelar lampu; saklar listrik; sarung tangan pelindung; sarung tangan pelindung dari kecelakaan; segitiga
peringatan kerusakan kendaraan; sel dan baterai listrik; sel dan modul fotovoltaik; sel surya; sensor kecepatan; sensor parkir
untuk kendaraan; simulator untuk kemudi dan kontrol kendaraan; sirene untuk kendaraan; sistem pengukuran laser; sistem
pengunci kendaraan roda dua; speedometer untuk kendaraan; stasiun pengisian untuk pengisian kendaraan listrik; stereo
kendaraan; tali pengaman pekerja sebagai alat perlindungan untuk menahan dan menangkap jika terjatuh; terminal baterai;
timbangan elektronik; transformator listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071738
: 22/10/2021 10:53:50
:
: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sint Carolus

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl. Salemba Raya no. 41 Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10440
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Lambang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sint Carolus
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, merah, kuning , biru, putih, abu-abu.
: 41
: ===pendidikan kesehatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: JID2021071739
: 22/10/2021 11:00:26
:
: Sabilla Dian Fargyani Sunarya

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 898 dari 1251

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Parigi RT 003/001 , Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, 46393
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BUMI KAULA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 43
: ===Dekorasi kue; Jasa kedai kopi; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kedai kopi; dekorasi
kue; kedai roti dan kue (bakeries); layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan
dan minuman); layanan bar yang mengutamakan jus buah dan jus sayuran; layanan kedai kopi dan makanan ringan; melayani
teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan
makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071740
: 22/10/2021 11:00:48
:
: EDWIN SUGIAURTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kaca Piring 12, RT.002 RW.004, Kel/Desa Ketabang, Kec. Genteng, Kota
Surabaya, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LA GELATIERA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, merah, hijau tua, kuning emas, coklat, pink
: 35
: ===Counter untuk penjualan es krim; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa stand penjualan
makanan dan minuman; Penjualan makanan dan minuman secara online; Stan untuk penjualan es krim; Toko online di bidang
makanan dan minuman; Toko yang menjual es krim; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; layanan distribusi
grosir untuk makanan dan minuman; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan grosir untuk es krim;
layanan ritel untuk es krim; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan toko grosir online yang menampilkan es krim;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan es krim; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman; stan penjualan makanan
ringan; stan penjualan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071741
: 22/10/2021 11:05:41
:
: EDWIN SUGIAURTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kaca Piring 12, RT.002 RW.004, Kel/Desa Ketabang, Kec. Genteng, Kota
Surabaya, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LA GELATIERA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, merah, hijau tua, kuning emas, coklat, pink
: 43
: ===Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Kedai; Kedai es krim; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera);
Restoran; Ruang es krim (parlours); rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021071742
: 22/10/2021 11:05:50
:
: URSULLA PRADJONGGO

Alamat Pemohon

:

740

540 Etiket

Graha Residen Isen No. 53 RT. 007 RW.004, Tanjungsari, Sukomanunggal, Kota
Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur

Halaman 899 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ladies Study
: Ladies Study : Wanita Belajar

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 41
: ===Hubungan dengan lembaga internasional di bidang pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan dan sertifikasi kewirausahaan
bagi usaha mikro kecil dan menengah; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Lembaga pengajaran; lembaga
pendidikan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071744
: 22/10/2021 11:11:07
:
: Hj. Zaini Sylvia Anggraeni

540 Etiket

: Jl. Sukamanah No. 293, RT. 004 -RW 006, Desa Majakerta - Kecamatan Majalaya
40382 Kabupaten Bandung Jawa Barat , Kota Bandung, Jawa Barat, 40382
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YARARLi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, MERAH
: 25
: ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan pada
jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles,
mokasin, sepatu pantofel; BAJU DARI KULIT; Baju Batabue; Baju Hangat; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat kerah kurakura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju
Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju
atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Baju koko; Baju lengan
panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Balaclava;
Bandana anak-anak; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian);
Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Barangbarang pakaian olahraga; Bedong; Blus jumbo (pakaian); Caping; Celana; Celana dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan)
sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana kerja; Celana korduroi; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang
dilapisi lilin; Celana panjang denim; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana panjang yang
dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana pendek untuk berolahraga; Celana tahan
dingin; Celana yang dilapisi lilin; Dasi pramuka; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Daster anak-anak; Daster menyusui;
Dungaree; Espadrilles; Flashes (pakaian); Gaun pengantin; Hijab olahraga; Jaket anak-anak; Jaket bordir; Jaket lari; Jaket
luar; Jaket parka; Jaket printing; Jaket sablon; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin;
Jaket tanpa lengan yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket windbreaker; Jaket wol; Jaket yang
dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas anak-anak; Jerkins; Jubah; Jubah mandi dan topi yang
dikenakan saat tidur; Jumpsuit untuk anak-anak; Kain gurita bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo
(lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kemeja (lengan pendek); Kerah polo; Keredong; Kerudung kepala;
Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan jaket
untuk dipakai saat musim hujan; Kostum Halloween dan kostum topeng; Kulot; Kutang nenek; Lapisan-lapisan; Legging yang
dilapisi lilin; Mantel kulit panjang; Mantel tahan dingin; Mantel wol; Mantel yang dilapisi lilin; Mantel yang terbuat dari bahan
berlapis; Masker penutup mata untuk tidur; Masker untuk bermain ski [pakaian]; Meukasah (Baju); Pakaian; Pakaian Pesta;
Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung
tangan, pakaian renang; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong
(t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat
pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan kaki
panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari kertas (bukan untuk kesehatan); Pakaian
jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian luar; Pakaian pramuka; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air;
Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian untuk olahraga; Pakaian
untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang
dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat,
jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana,
celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan,
bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol,
pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas
celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian

Halaman 900 dari 1251

pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian
ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek,
celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat
pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas,
mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju
kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets
basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey,
celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai
tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk
pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan
angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan
sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga,
sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak,
pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar,
pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah
mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala
dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal,
kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam
bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu
basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa
lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk
tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang,
pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan
seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana
pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk
pakaian renang; Pelindung kaki (dilapisi lilin); Pelindung mata sebagai tutup kepala; Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha
(pakaian); Pembalut siku (pakaian); Penghangat badan yang dilapisi lilin; Penghangat badan yang terbuat dari bahan berlapis;
Penghangat telinga; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Penutup kepala yang dilapisi lilin;
Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Penyerap yang dikenakan di
leher; Pita penahan keringat saat berolahraga; Rok Jeans; Rok dalam [pakaian dalam]; Rompi anak-anak; Rompi yang dilapisi
lilin; Rompi yang terbuat dari bahan berlapis; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sadariah (Oakaian Adat Pria Betawi);
Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung; Sarung tangan berjari yang terbuat dari kulit; Sarung tangan
dalam berjari; Sarung tangan tahan dingin; Sarung tenun tangan; Sepatu Dansa; Sepatu cross training; Sepatu olahraga atau
santai; Sepatu rugby; Sepatu untuk jalan; Soder (Selendang Tari); Stoking; Sweater; Switer bordir; Switer printing; Switer
sablon; Syal Serbaguna; Syal penutup bahu yang digunakan untuk tukang cukur; Syal tabung leher; T-shirt bordir; T-shirt
printing; T-shirt sablon; Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Teralai Betawi (Penutup Dada Berupa Kain
Bertahta Emas); Topi (penutup kepala) renang; Topi Cepiau; Topi kulit; Topi pramuka; Topi tahan dingin; Topi wol; Topi yang
dilapisi lilin; Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Toro (Baju Kurung); Tunik jumbo (pakaian); Tutup kepala
menggabungkan alat ventilasi listrik; alas kaki untuk pekerjaan berat; alas kaki yang terbuat dari imitasi kulit; alas kaki,
termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal
bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alat pencegah
tergelincir untuk sepatu; atasan [pakaian] rugby; atasan baju tanpa lengan; atasan bersalin; atasan polo rajutan; atasan rajut;
atasan yoga; baeja [rompi tradisional Korea untuk wanita]; baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi;
baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim; baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt);
baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat; baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju
memancing; baju militer; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju
rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang one-piece; baju santai; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk
untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; ban lengan
[pakaian]; ban pinggang (pakaian); band bersalin [pakaian]; baselayer tops; beskap; blangkon; blazers; blus lengan panjang
batik; blus lengan pendek batik; bodices [pakaian dalam]; bootee (sepatu bayi wol); booties; booties bayi; booties untuk di
pantai; booties untuk gym; booties untuk mendaki; booties untuk yoga; celana berkuda; celana berupa kaos kaki (stoking);
celana bikini; celana dalam untuk bayi; celana dinas; celana golf; celana hiking; celana jeans untuk anak; celana jogging;
celana kasual; celana khaki; celana kulit; celana militer; celana panjang (Am.); celana panjang besar batik; celana panjang
untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana panjang yang menyerap keringat; celana pendek; celana pendek boxer;
celana pendek kargo; celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek untuk selancar; celana popok bayi; celana pria;
celana salju; celana ski; celana tahan air [celana]; celana tanggung; celana tempur; celana untuk tunggang kuda; celemek
plastik; chasubles; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan
penutup telinga]; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; corselets; dalaman jilbab; dasi; datejime [string memperketat
untuk kimono]; dickeys [bagian depan baju]; durumagi [Mantel Korea]; footmuffs, tidak dipanaskan dengan listrik; gabardines
[pakaian]; gamis; gaun jumper (baju hangat); gaun koktail; gaun kulit; gaun pembaptisan; gaun rajut; gaun rajutan; gaun
seremonial untuk wanita; gaun untuk anak-anak; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran
[outerclothing]; gussets for footlets [bagian dari pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; hak untuk sepatu; hanbok
modern [pakaian tradisional Korea]; headwear rekreasi; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [korset]; ikat pinggang
[pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket angin; jaket berkerudung; jaket bulu;
jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket hiking; jaket hujan; jaket kamuflase; jaket kasmir;
jaket rajut; jaket tahan cuaca; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian
dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket, sepatu bot dan
rompi untuk memancing; jas; jas kulit; jas luar; jas mandi; jas serikat; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional
Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang]; jubah pembaptisan; juban
[kaus untuk kimono]; jumpsuit; kaftan batik (pakaian); kain luaran; kain oto untuk
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anak-anak; kain oto untuk pengunjung dewasa; kain tadah liur bayi; kaos kaki neoprene; kaos lengan pendek; kaos oblong;
kaos oblong anak-anak; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus [baju ketat]; kaus kaki anak-anak; kaus kaki baju pria;
kaus kaki untuk bayi; kaus sepak bola; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kemeja berkerah; kemeja kulit;
kemeja olahraga kelembaban; kemeja rajutan; kemeja turtleneck; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja yoga; kerah
[pakaian]; ketuk celana; kilt; koma-geta [bakiak kayu rendah]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian
yayasan]; korset mantel parit (pakaian); koshihimo [tali pinggang untuk kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum
Halloween dan topeng yang dijual berhubungan dengannya; kostum renang; kostum untuk digunakan dalam permainan
berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; kuk baju; kutang wanita; lapisan dalam sepatu bot
salju; lapisan jaket; legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki]; legging bersalin; legging menjadi celana panjang;
linen tubuh [garmen]; lis pinggiran sol untuk sepatu; mackintosh; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari
kain, kulit atau kulit imitasi; mantel [pakaian]; mantel berat; mantel kulit; mantel laboratorium; mantel militer; mantel musim
dingin; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; mantel wol; masker wajah musim dingin [pakaian]; menjalankan jas; pakaian;
pakaian [pakaian]; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian bawahan rajut; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam
(bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam bersalin; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam
pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam wanita; pakaian dari bulu
tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian denim;
pakaian hangat; pakaian kendo; pakaian kerja; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian kucing; pakaian kulit; pakaian lateks;
pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian mengemudi; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian pantai
untuk menutupi tubuh; pakaian pendakian; pakaian penutup bagian luar; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan
rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian
renang untuk wanita; pakaian ringan; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian siap pakai;
pakaian stockinet; pakaian tahan air; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian
tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anakanak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo;
pakaian untuk memancing; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian
untuk senam; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian yaitu, bandana, blus, capri,
jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil,
dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok,
skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang
menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment),
rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian
yang menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung,
memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain,
kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos;
kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat,
tutup kepala, topi; pantalon; pelerine; pelindung kaki (celana); pelindung matahari [headwear]; pelindung tumit untuk sepatu;
pengantin pengantin wanita; penghangat lutut [pakaian]; penghangatan untuk kaki; penutup kepala untuk olahraga [selain
helm]; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); penutup sepatu, selain untuk keperluan
medis; penutup untuk tabi; penyangga pakaian; perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan logam untuk sepatu dan
sepatu bot; piyama; piyama rajut; ponco; puncak jogging; rajutan [pakaian]; rok pendek; rok rajut; rompi; rompi bulu; rompi
kamuflase; sabuk kulit [pakaian]; sabuk militer; sabuk tekstil [pakaian]; sandal; sandal bakiak; sandal dan sepatu pantai;
sandal hak tinggi; sandal jepit; sandal kenyamanan khusus; sandal kulit; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan; sarung tangan
kasmir; sarung tangan kulit domba; sarung tangan mengemudi; sarung tangan rajutan; sarung tangan terbuat dari kain,
benang katun rajutan; sarung tangan untuk memancing; sarung tangan untuk pakaian; sendal; sepatu Hujan; sepatu balet;
sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu boot berjalan; sepatu bot; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja
untuk industri; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot tahan air; sepatu
dansa; sepatu dari kulit imitasi; sepatu dari kulit sapi; sepatu hak-tinggi; sepatu hoki lapangan; sepatu jogging; sepatu kriket;
sepatu kulit; sepatu kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu latihan dari kulit; sepatu luar terbuat dari karet dan kedap
air; sepatu panjat; sepatu panjat tebing; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu perawatan;
sepatu platform; sepatu renda; sepatu roller self-balancing; sepatu santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu ski-Apres;
sepatu snowboard; sepatu thong; sepatu tinju; sepatu untuk bayi; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria, wanita dan
anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang,
celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi
formal sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang terbuat dari kulit asli; sepatu yang tertutup baja; seragam; seragam
aikido; seragam karate; seragam olahraga; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk
olahraga; setelan untuk aktivitas luar ruangan musim dingin; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol alas kaki; sorban; stoking
setinggi lutut; suge-gasa [topi topi]; sweater katun; sweater leher kru; syal kapas; syal leher; syal renda; syal triko; tabard; tali
kaki untuk zori [sandal gaya Jepang]; tanaman legging; tas kain non woven; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu;
tas khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard; tas sepatu golf; tas sepatu kriket; thobes [jubah tradisional]; topi; topi baseball;
topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi dan peci; topi koki; topi mandi; topi militer; topi rajut; topi rajutan; topi simpul; topi
tukang pesona; topi untuk bayi; trainer (alas kaki); turtleneck; tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas
ini; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan;
wimples (pakaian)===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
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Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071745
: 22/10/2021 11:11:31
:
: Imam Arief Winarta

540 Etiket

: Jl. Macan Kumbang IV No. 89 RT/RW 039/011 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir
Barat I Kota Palembang Sumatera Selatan 30137, Kota Palembang, Sumatera
Selatan, 30137
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Nasgor Gembong
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: kuning, hitam, putih
: 43
: ===Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang
menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe;
Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa Penyedia Makanan dan
Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa
penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak;
Jasa penyediaan makanan nasi uduk; Jasa reservasi pemesanan untuk akomodasi dan makan; Jasa restoran, yaitu,
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria,
kantin dan layanan bar makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe
yang menyediakan minuman teh; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai
yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai
yang menyediakan teh bubble; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan
secara online dari database komputer atau dari internet; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan kedai
makan; Layanan keramahtamahan akomodasi, yaitu, menyediakan perumahan sementara; Layanan menjemput makanan;
Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk
layanan pemesanan yang berkaitan dengannya; Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan,
persiapan dan penyajian makanan dan minuman; Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman];
Layanan reservasi untuk memesan makanan; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan;
Memberikan informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan makanan dan minuman tidak beralkohol termasuk melalui
Internet; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi
sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan
konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; Menyediakan makanan dan minuman untuk
orang yang membutuhkan untuk tujuan amal; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar;
Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Pondok penyediaan makanan sate; Restoran Masakan Korea;
Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang
menyediakan pizza dan minuman; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk
(Food Truck); Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran yang menyediakan se'i; Rumah Makan yang
menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Sediaan-sediaan makanan; Sediaansediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan
dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menyediakan makanan dan minuman;
Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya); Warung makan; Warung penyediaan makanan sate; akomodasi
sementara yang disediakan oleh peternakan Bung; akomodasi sementara yang disediakan oleh rumah singgah; cafe yang
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; dekorasi makanan; informasi dan saran sehubungan dengan
persiapan makan; informasi sehubungan dengan persiapan makan; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan menyediakan makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan amal]; jasa katering untuk penyediaan makanan dan
minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan
minuman; jasa memasak makanan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa
penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa penyiapan makanan dan
minuman; jasa tempat makan yang menyajikan kudapan; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat
pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; katering di kafetaria makanan
cepat saji; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman
untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail;
katering yang menyediakan makanan dan minuman; keramahtamahan perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan
minuman; konsultasi yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline di bidang akomodasi sementara; layanan
akomodasi sementara yang disediakan oleh kamp liburan; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara di
pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara di rumah penitipan anak keluarga;
layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal
dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan
makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman
untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak
anak; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal, yaitu,
menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan
dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan
anak keluarga anak; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus;
layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar yang mengutamakan jus buah dan jus
sayuran; layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman;
layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya;
layanan katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk menyediakan masakan Spanyol; layanan
katering untuk menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk menyediakan masakan vegan; layanan kedai
kopi dan makanan ringan; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan; layanan makan malam dan restoran; layanan makanan dan minuman
dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan
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pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan persiapan makanan; layanan reservasi hotel disediakan
melalui Internet; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan sommelier
untuk penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur, dan anggur dan pasangan makanan; layanan teater makan malam
menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk
dibawa pulang; layanan yang menyediakan minuman teh; melayani makanan dan minuman; memasok makanan untuk
konsumsi segera; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar
kelor; mengambil layanan makanan cepat saji; mengatur dan menyediakan akomodasi sementara; menyajikan makanan dan
minuman; menyajikan makanan dan minuman di bar susu; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan
dan minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan
dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman di toko donat; menyajikan makanan dan minuman
untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan akomodasi di hotel dan
motel; menyediakan akomodasi hotel; menyediakan akomodasi liburan; menyediakan akomodasi perumahan sementara;
menyediakan akomodasi sementara; menyediakan akomodasi sementara dalam layanan apartemen; menyediakan
akomodasi sementara di apartemen berlayanan; menyediakan akomodasi sementara di apartemen liburan; menyediakan
akomodasi sementara di fasilitas tempat tinggal yang dibantu; menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah
kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah liburan; menyediakan
akomodasi sementara sebagai bagian dari paket keramahtamahan; menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus; menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan akomodasi sementara untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan akomodasi sementara untuk
orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan
fasilitas konferensi; menyediakan fasilitas konferensi, pameran dan pertemuan; menyediakan fasilitas konvensi; menyediakan
fasilitas pameran di hotel; menyediakan fasilitas perkemahan; menyediakan fasilitas pesta dan fungsi sosial untuk acara-acara
khusus; menyediakan fasilitas taman trailer sementara; menyediakan fasilitas untuk pameran; menyediakan fasilitas untuk
pameran dan konferensi; menyediakan fasilitas untuk pameran dan pameran; menyediakan layanan bar; menyediakan
layanan hotel dan motel; menyediakan layanan hunian darurat dalam sifat perumahan sementara; menyediakan layanan
informasi penginapan perjalanan dan layanan agen pemesanan penginapan perjalanan untuk pelancong; menyediakan
layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan
minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan makanan
dalam penerbangan di pesawat; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang dewasa dan anak-anak; menyediakan
layanan penitipan anak untuk orang tua; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua, yaitu, menyediakan makanan
dan minuman; menyediakan layanan restoran; menyediakan layanan wisma; menyediakan makanan dan minuman;
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan
makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak untuk orang tua;
menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan
makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba; menyediakan
makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran;
menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman
untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan makanan dan
minuman untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu;
menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk pasien dan
tamu; menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; menyediakan makanan dan penginapan di
peternakan Bung; menyediakan makanan dan penginapan di resor kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan
kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan amal];
menyediakan makanan untuk para tunawisma atau yang kurang mampu; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi
sementara untuk para tamu; menyediakan pemesanan kamar dan layanan pemesanan hotel; menyediakan penginapan
sementara di kamp liburan; menyediakan penginapan sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan penginapan sementara untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan pusat
komunitas untuk pertemuan dan pertemuan sosial; menyediakan pusat penitipan anak; menyediakan pusat penitipan anak
untuk anak-anak, orang cacat atau orang tua; menyediakan pusat penitipan anak untuk orang tua; menyediakan ruang
konferensi; menyediakan saran dan layanan informasi on-line terkait dengan anggur dan pasangan makanan; menyediakan
selimut untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan selimut untuk orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan tempat akomodasi sementara yang ramah untuk binatang peliharaan; menyewakan ruang serba
guna di hotel-hotel untuk mengadakan seminar; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; pengaturan untuk
penyediaan makanan; pengukiran makanan; penyajian makanan dan minuman; penyediaan fasilitas keperluan umum untuk
konvensi, perjamuan makan, acara sosial, penggalangan dana, dan acara spesial; penyediaan informasi dalam bidang
hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi tentang penyediaan makanan dan minuman; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan
makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel; penyediaan makanan
dan minuman untuk perusahaan; penyediaan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; penyediaan makanan
dibawa pulang dan cepat saji; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; penyediaan
tempat perjamuan makan dan acara sosial untuk acara spesial; penyediaan ulasan online tentang atraksi lokal melalui
Internet, yaitu, memberikan ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan makanan dan akomodasi
melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyewaan dan penyewaan peralatan penerangan dan sistem
penerangan untuk digunakan dalam penerangan kota dan acara-acara publik; penyewaan kamar untuk mengadakan acara,
konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah untuk
konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; penyewaan meja dapur untuk menyiapkan makanan
untuk dikonsumsi segera; penyewaan peralatan layanan makanan; penyewaan peralatan makan; penyewaan peralatan
makan, peralatan makan, piring, dan aksesoris meja untuk acara khusus; penyewaan ruangan untuk mengadakan acara,
konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyiapan makanan; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman
untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di
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perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan
makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan
ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan makanan Spanyol untuk
konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan
makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; pusat makanan/jajan; reservasi akomodasi hotel dan makanan; restoran
khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar;
restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman
kelor; rumah makan; rumah makan cina halal; saran sehubungan dengan persiapan makan; sediaan-sediaan makanan dan
minuman; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); warung makan tradisional;
warung yang menyediakan bakso===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071746
: 22/10/2021 11:12:52
:
: ZERIKA YOLANDA PUTRI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Giri Kencana RT 006/ RW 002, Cilangkap, Cipayung. , Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Pierre Wax By Malve
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat, Putih
: 3
: ===Gel jerawat (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim
wajah (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Masker wajah (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab mata untuk
penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Produk kosmetik dan perawatan kulit; Sabun Kecantikan (kosmetik);
Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan tabir surya
kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher
(kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Wax polishing
(malam pemoles); body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan
kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik;
gel pelembab [kosmetik]; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dan make-up; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik yaitu
krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu, alas
bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip
gloss), balsem bibir, cat kuku; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; make-up [kosmetik]; pewarna bibir
dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pomades untuk keperluan kosmetik; produk dan sediaan untuk rambut dan
perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); sabun-sabun, sabun
mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; wax rambut; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071747
: 22/10/2021 11:16:05
:
: CV. MITRA SEJATI LAMPU

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DEBEGAN RT.04 RW.06, KELURAHAN MOJOSONGO, Kota Surakarta, Jawa
Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Reiano
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Warna MERAH pada huruf “R” dan BIRU TUA pada huruf “e-i-a-n-o” dengan gradasi putih melintang di tengah kata
: 11
: ===Lampu LED; lampu; lampu lampu; lampu lampu LED===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021071748
: 22/10/2021 11:20:35
:
: CV USAHA ABADI RASA

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln. Suryani Dalam No. 48, Kota Bandung, Jawa Barat, 40211
: Pamelia Yulianto S.H., M.Law.,
: PAMELIA YULIANTO & CO Jln. Kembar Baru Selatan III No 8 Rt/003 Rw/011
Cigereleng, Regol Kota Bandung Jawa Barat 40253

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CIHAMPELAS PRIANGAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH TUA, MERAH MUDA, PUTIH, ABU-ABU
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Kepiting; Abon Sapi; Abon daging; Abon ikan; Abon telur; Air kaldu yang dipadatkan; Bakso daging
sapi; Bakso dan/atau kue (perkedel) gurita; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso dan/atau kue (perkedel)
sayuran; Bakso dan/atau lumpia udang; Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam; Baso Tahu; Batagor Goreng; Batagor Kuah;
Bistik Daging Sapi; Buah dan sayuran kaleng, dikeringkan dan diawetkan; Daging ayam asap; Daging ayam beku; Daging
ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Daging cincang; Daging kaleng; Daging sapi muda; Daging sapi suwir;
Dendeng ikan; Hidangan dari daging kornet; Hidangan siap saji terutama terbuat dari pengganti daging; Ikan (dalam bentuk)
batangan; Ikan kaleng; Ikan olahan dalam kaleng; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Jeli; Kaldu ayam yang dapat
diminum; Kaldu daging domba; Kaldu daging sapi; Kaldu pati ayam yang dapat diminum; Kaldu pati sapi yang dapat diminum;
Keripik Kentang Telur Asin; Kripik ikan; Makanan siap masak terutama terdiri dari daging; Makanan siap saji yang terdiri dari
pengganti ikan atau makanan laut; Makanan yang dibekukan, siap saji atau dalam kemasan yaitu sup, sup dalam bentuk
kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur buah dan sayuran dalam bentuk kering, jus buah dan sayuran; Makanan
yang terbuat dari daging; Minuman yang mengandung putih telur; Minuman yang terbuat dari putih telur; Nugget tempe;
Persiapan bahan; Potongan daging ikan tanpa tulang; Produk daging yang dibekukan; Produk olahan daging sapi; Rambak
kulit sapi; Rumput laut bubuk sebagai bahan baku untuk membuat agar-agar; Sari-sari daging; Sate Daging Sapi; Sate Sosis
Ayam; Sate Sosis Sapi; Sediaan daging; Selai; Selai berbahan dasar kacang; Selai berbahan dasar susu; Sosis; Sosis ayam;
Sup bakso matzo; Susu UHT; Susu dan produk susu; Susu protein dari telur; Tahu Bakso; Tahu kering dengan ikan/ayam;
Telur; Veal stock (olahan dari tulang daging sapi muda); abon ikan; agar-agar siap saji; agar-agar*; air kaldu; ayam bumbu
beku (frozen) siap saji; bahan makanan berbahan dasar ikan; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging,
ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bahan-bahan
produk olahan susu untuk membuat roti; bakso; bakso ayam; bakso campur; bakso ikan; bakso ikan udang; bakso ikan yang
digoreng; bakso ikan yang tidak digoreng; bakso isi daging ayam cincang; bakso lobster yang dibumbui; bakso sapi; bakso
sosis (adonan bakso dalam bentuk sosis); bakso sosis ayam; bakso sosis ikan; bakso sosis sapi; bakso sotong; bakso tahu
ayam; bakso tahu ikan; bakso tahu sapi; bakso telur ayam; bakso telur ikan; bakso telur sapi; bakso urat; batagor; buah dan
sayuran yang diawetkan; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang
diawetkan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang dibekukan, diawetkan, dikeringkan dan dimasak; buah
diawetkan; buah, diawetkan; buah-buahan dan sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan
dimasak; campuran daging yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak; daging asap; daging asin; daging atau ikan kalengan;
daging beku-kering; daging burger; daging giling; daging ham sapi; daging ham yang diawetkan atau diolah
(diasap/diasinkan); daging irisan; daging kaleng, ikan, sayuran, dan buah; daging kemasan; daging kering; daging kornet;
daging makan siang; daging masak; daging olahan; daging olahan [pengganti daging]; daging olahan asap; daging sapi;
daging sapi asap; daging sapi kering; daging sapi olahan; daging sapi rebus; daging segar; daging yang bisa dimakan; daging
yang diawetkan atau diolah; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk dimasak; daging, diawetkan; daging,
ikan, unggas dan binatang buruan; daging, kaleng; daging, unggas dan binatang buruan; dendeng; dendeng ayam; ekstrak
daging; ekstrak daging sapi panggang; ekstrak unggas; fillet ikan; frankfurters [sosis]; gelatin daging; hidangan daging siap;
hidangan daging yang dimasak; iga [potongan daging]; ikan dimasak; ikan yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan);
ikan asap; ikan asin; ikan beku; ikan goreng; ikan olahan; ikan, diawetkan; ikan, diolah; ikan, kaleng; irisan daging kambing;
irisan daging sapi; jeli buah; jeli daging; jeli, selai; jerky (daging tanpa lemak); jus daging; kaldu; kaldu ayam; kaldu beku; kaldu
jamur; keripik ikan; knockwurst (sosis); konsentrat kaldu daging; kue ikan; kue ikan thailand; kuning telur; lemak daging sapi;
makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan berbahan dasar daging; makanan
kemasan yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan berbahan dasar daging; makanan
ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan yang terbuat dari daging; makanan ringan yang terbuat dari telur;
makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari ikan; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari unggas; makanan
siap saji terutama terdiri dari telur; nugget ayam; nugget ikan; nugget kentang parut; nugget sapi; olahan daging ayam untuk
isian roti burger; persiapan makanan terbuat dari daging; potongan daging sapi; produk daging; produk daging olahan; produk
daging sapi; produk ikan asap; produk ikan kaleng; produk ikan olahan; produk makanan daging yang diawetkan; produk
makanan terutama terdiri dari daging; produk susu; produk yang terutama terdiri dari daging; putih telur; putih telur cair;
sediaan Ikan; selai; sosis asap; sosis corn dog; sosis daging; sosis hot dog; sosis ikan; sosis koktail; sosis sapi; sosis tidak
dimasak; sosis yang diawetkan; steak daging; steak ikan; stok daging; susu; susu sapi; susu segar; telur asin; telur ayam; telur
bebek; telur beku; telur bitan; telur cair; telur ikan, diolah; telur olahan; telur rebus; telur*; wieners [sosis]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071749
: 22/10/2021 11:21:22
:
: PT PRIMAFOOD INTERNATIONAL

540 Etiket

: Jl. Ancol Barat VIII No. 1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, jakarta Utara,
14430, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14430
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Yustinus Badhernus Solakira S.H.
: MAPLE PARK TA-2Y Jalan HBR Motik No.2 Sunter Agung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Unggas
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange dan Hitam
: 35
: ===Administrasi dan manajemen usaha; Eceran dan grosir toko roti; Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa Penjualan
Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa grosir produk daging olahan; Jasa kios makanan dan minuman dalam
bentuk toko ritel; Jasa penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan eceran; Jasa
penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan retail bubuk coklat, kopi dan teh; Jasa
perdagangan (trading) makanan laut (seafood) dan daging; Jasa ritel/eceran produk daging olahan; Jasa stand penjualan
makanan dan minuman; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; MINI MARKET; Manajemen Usaha; PASAR
SWALAYAN; Pengelolaan informasi perniagaan; Penjualan eceran untuk sediaan daging dan produk daging [butcher’s shop];
Penjualan makanan dan minuman secara online; Stan untuk penjualan es krim; TOKO SERBA ADA; Toko eceran yang
menjual produk susu; Toko kue; Toko makanan online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman online; Toko minuman
panas dan dingin; Toko serba ada; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan buah; jasa distributor grosir untuk
makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk produk segar; jasa grosir untuk daging; jasa penjualan daging beku; jasa
penjualan makanan dan minuman; jasa retail sehubungan dengan penjualan daging, ikan, unggas dan binatang buruan,
ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu dan
produk susu, minyak dan lemak untuk makanan, kopi, teh, kakao dan kopi buatan, beras, tapioka dan sagu, tepung dan
sediaan yang terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, es, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, mustar,
cuka, saus (bumbu), rempah-rempah, es; layanan distribusi grosir untuk produk segar; layanan grosir yang berkaitan dengan
daging; layanan informasi pasar konsumen; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan ritel disediakan oleh toko
daging; layanan ritel untuk daging; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel yang berkaitan dengan daging;
layanan toko grosir dengan produk utamanya daging; layanan toko grosir menampilkan cokelat; layanan toko grosir
menampilkan es krim; layanan toko grosir menampilkan kopi; layanan toko grosir menampilkan makanan laut; layanan toko
grosir menampilkan teh; layanan toko grosir online dengan produk utamanya daging; layanan toko ritel online yang produk
utamanya daging; layanan toko ritel online dengan produk utamanya daging; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman;
pengecer toko serba ada; stan penjualan kue-kue; stan penjualan makanan ringan; stan penjualan minuman; stan penjualan
roti-roti; toko; toko grosir; toko roti===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln. Suryani Dalam No. 48, Kota Bandung, Jawa Barat, 40211
: Pamelia Yulianto S.H., M.Law.,
: PAMELIA YULIANTO & CO Jln. Kembar Baru Selatan III No 8 Rt/003 Rw/011
Cigereleng, Regol Kota Bandung Jawa Barat 40253

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CIHAMPELAS RESTAURANT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH TUA, MERAH MUDA, PUTIH, ABU-ABU
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Kepiting; Abon Sapi; Abon daging; Abon ikan; Abon telur; Air kaldu yang dipadatkan; Bakso dan/atau
kue (perkedel) gurita; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso dan/atau kue (perkedel) sayuran; Bakso dan/atau
lumpia udang; Bakso goreng; Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam; Baso Tahu; Batagor Goreng; Batagor Kuah; Bistik
Daging Sapi; Buah dan sayuran kaleng, dikeringkan dan diawetkan; Buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan
dimasak; Daging ayam asap; Daging ayam beku; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Daging cincang;
Daging kaleng; Daging sapi muda; Daging sapi suwir; Hasil produksi susu; Hidangan siap saji terutama terbuat dari pengganti
daging; Ikan (dalam bentuk) batangan; Ikan kaleng; Ikan olahan dalam kaleng; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan;
Jeli; Kaldu daging domba; Kaldu daging sapi; Kaldu ikan; Kaldu pati ayam yang dapat diminum; Kaldu pati sapi yang dapat
diminum; Keripik Kentang Telur Asin; Kripik ikan; Makanan siap masak terutama terdiri dari daging; Makanan siap masak
terutama terdiri dari pengganti daging; Makanan siap saji yang terdiri dari pengganti ikan atau makanan laut; Makanan yang
dibekukan, siap saji atau dalam kemasan yaitu sup, sup dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur
buah dan sayuran dalam bentuk kering, jus buah dan sayuran; Makanan yang terbuat dari daging; Minuman berbahan dasar
susu; Minuman yang mengandung putih telur; Minuman yang terbuat dari putih telur; Nugget tempe; Persiapan bahan;
Potongan daging ikan tanpa tulang; Produk daging yang dibekukan; Produk olahan daging sapi; Produk olahan daging udang;
Rambak kulit sapi; Rumput laut bubuk sebagai bahan baku untuk membuat agar-agar; Sari-sari daging; Sate Daging Sapi;
Sate Sosis Ayam; Sate Sosis Sapi; Sate Telur Ayam; Sediaan bawang merah; Sediaan daging; Sediaan daun bawang;
Sediaan kacang; Sediaan wortel; Selai; Selai berbahan dasar kacang; Selai berbahan dasar susu; Sosis; Sosis ayam; Sup
bakso matzo; Susu Kedelai Kental; Susu UHT; Susu protein; Tahu Bakso; Tahu kering dengan ikan/ayam; Telur; Veal stock
(olahan dari tulang daging sapi muda); abon ikan; agar-agar siap saji; agar-agar*; air kaldu; ayam bumbu beku (frozen) siap

: DID2021071750
: 22/10/2021 11:22:53
:
: CV USAHA ABADI RASA

540 Etiket
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saji; bahan makanan berbahan dasar ikan; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan
buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bahan-bahan produk olahan susu
untuk membuat roti; bakso; bakso ayam; bakso campur; bakso ikan; bakso ikan udang; bakso ikan yang digoreng; bakso ikan
yang tidak digoreng; bakso isi daging ayam cincang; bakso isi daging ikan cincang; bakso isi daging sapi cincang; bakso
lobster yang dibumbui; bakso sapi; bakso sosis (adonan bakso dalam bentuk sosis); bakso sosis ayam; bakso sosis ikan;
bakso sosis sapi; bakso sotong; bakso tahu ayam; bakso tahu ikan; bakso tahu sapi; bakso telur ayam; bakso telur ikan; bakso
telur sapi; bakso urat; batagor; buah dan sayuran kaleng; buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; buah
dan sayuran yang dibekukan, diawetkan, dikeringkan dan dimasak; buah diawetkan; buah-buahan dan sayur-sayuran yang
diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; campuran daging yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak;
campuran untuk membuat kaldu; daging; daging asap; daging asin; daging atau ikan kalengan; daging ayam; daging ayam
kemasan; daging beku-kering; daging burger; daging giling; daging ham sapi; daging ham yang diawetkan atau diolah
(diasap/diasinkan); daging irisan; daging kaleng, ikan, sayuran dan buah-buahan; daging kaleng, ikan, sayuran, dan buah;
daging kemasan; daging kering; daging kornet; daging makan siang; daging masak; daging olahan; daging olahan [pengganti
daging]; daging olahan asap; daging sapi; daging sapi asap; daging sapi kering; daging sapi olahan; daging sapi rebus; daging
segar; daging unggas segar; daging yang bisa dimakan; daging yang diawetkan atau diolah; daging yang telah diawetkan
sebelumnya dan siap untuk dimasak; daging, diawetkan; daging, diolah; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; daging,
kaleng; daging, unggas dan binatang buruan; dendeng; dendeng ayam; dendeng ikan; domba (daging), diolah; ekstrak daging;
ekstrak daging sapi panggang; ekstrak unggas; fillet ikan; frankfurters [sosis]; gelatin daging; hidangan daging siap; hidangan
daging yang dimasak; iga [potongan daging]; ikan dimasak; ikan yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); ikan asap;
ikan beku; ikan goreng; ikan olahan; ikan, diawetkan; ikan, diolah; ikan, kaleng; irisan daging kambing; irisan daging sapi; jeli
daging; jerky (daging tanpa lemak); jus daging; kaldu jamur; keripik ikan; knockwurst (sosis); konsentrat kaldu daging; kue
ikan; kue ikan thailand; lemak daging sapi; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak);
makanan berbahan dasar daging; makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan
ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan yang terbuat dari daging;
makanan ringan yang terbuat dari telur; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari ikan; makanan siap saji terutama
terdiri dari telur; minuman berbahan dasar susu almond; minuman berbahan dasar susu kacang; nugget ayam; nugget ikan;
nugget sapi; olahan daging ayam untuk isian roti burger; olahan makanan terutama terdiri dari produk daging; persiapan
makanan terbuat dari daging; pisang nugget; potongan daging sapi; produk daging; produk daging olahan; produk daging sapi;
produk ikan asap; produk ikan olahan; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk makanan daging yang diawetkan;
produk makanan terutama terdiri dari daging; produk makanan terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran, polongpolongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; putih telur; putih telur cair; quark [produk susu];
sate [daging panggang yang ditusuk]; sediaan Ikan; sediaan buah merah; sediaan sayuran merah; selai; sosis; sosis asap;
sosis corn dog; sosis daging; sosis hot dog; sosis ikan; sosis koktail; sosis sapi; sosis tidak dimasak; sosis yang diawetkan;
steak daging; steak ikan; stok daging; susu; susu almon; susu sapi; susu segar; susu skim; teh susu berbahan dasar susu;
telur asin; telur ayam; telur bebek; telur beku; telur bitan; telur bubuk; telur cair; telur ikan olahan; telur olahan; telur rebus;
telur*; telur, diolah; wieners [sosis]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071751
: 22/10/2021 11:22:55
:
: HENDRY CHAIDIR

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Kenari Golf, Jl. Kenari Golf 5 No. 73, Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kamal
Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GLENICE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
:
===Cairan harum untuk tubuh; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Krim untuk vagina yang tidak mengandung
obat; Pembersih serba guna; Pembersih untuk badan; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun mandi; Sabun untuk muka;
Sediaan pembersih pribadi; Sediaan tabir surya; Sediaan tata rias wajah; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik);
Semprotan pelembab wajah; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; bahan pewarna rambut; batang kapas untuk
keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; cat kuku; cat kuku dan
penghapus cat kuku; celak mata; deodoran; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kit
make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kosmetik;
kosmetik alis; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim aromaterapi; krim kosmetik; krim kulit; krim kulit tabir surya; krim
pelembab kulit [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim wajah tidak mengandung obat; kuku palsu; lilin untuk keperluan kecantikan;
lipstik; losion rambut; losion setelah bercukur; losion untuk tubuh; lotion aromaterapi; lotion untuk keperluan kosmetik;
maskara; masker kecantikan; masker kosmetik; minyak aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi;
minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak wangi; pelembab antipenuaan; pelembab kulit; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik;
pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran
pribadi; penghilang cat kuku; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku;
pewangi rambut; sabun deodoran; sediaan aromaterapi; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan;
sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan lidah
buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan pembersih wajah; sediaan perawatan kuku;

740
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sediaan untuk mengecat rambut; semprotan rambut; serum wajah; shampo rambut; susu pembersih wajah; tisu yang diresapi
dengan losion kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat; wangi-wangian===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071752
: 22/10/2021 11:23:02
:
: PT Origin Islands Beverages

540 Etiket

: Jalan Raya Pemogan No 777x, Desa Pemogan, Denpasar Selatan., Kota Denpasar,
Bali
: Mayo Falmonti S.H.,
: Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Origin Islands Beverages + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau terang
: 16
: ===Kartu hadiah; Lembar karton untuk kemasan; alas minuman dari kertas; buku catatan; buku tulis; kantong [amplop,
kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong belanja dari plastik; karya seni kertas; label kertas
atau karton; papan iklan kertas atau karton; tas hadiah dari kertas===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071753
: 22/10/2021 11:23:36
:
: RINI AGUSTINA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN I, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, 20651
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RBeautee
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PINK
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah,
mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker
pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak
wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling
wajah; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum
wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk
digunakan sebagai kosmetik; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion pijat wajah;
Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk wajah; Maker wajah (Kosmetik); Masker Wajah; Masker wajah
(kosmetik); Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur;
Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih wajah; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah,
mata, dan bibir; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner,
maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil
untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun cair wajah; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan dasar untuk tata
rias wajah; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; Sediaan perawatan wajah; Sediaan tata rias wajah; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu,
krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih,
dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah
(kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah
(kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; bedak wajah;
bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk kosmetik,
krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa pembersih tubuh
dan wajah; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cat wajah; concealer wajah; emulsi
wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel
untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; ginseng
mengklarifikasi masker wajah pemolesan; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi,
perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk wajah dan tubuh
dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik, yaitu, susu,
losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim anti-penuaan untuk wajah; krim dan gel
kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kecantikan wajah
dan tubuh; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim non-obat untuk scrub wajah; krim

540 Etiket
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pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit wajah; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim
wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk
keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah;
losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; lotion pengencang
untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan
tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; make-up untuk wajah dan tubuh;
masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk
membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab
kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk
kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker pembersih untuk wajah; masker pemutih
kulit wajah; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam;
masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan
kosmetik; mengklarifikasi tonik wajah; minyak wajah; paket kosmetik wajah; paket wajah; pasta kosmetik untuk aplikasi ke
wajah untuk menangkal silau; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik;
pelembab wajah tidak mengandung obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari
untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih
kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pencuci wajah berbentuk bubuk; pengelupas sel kulit
(peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat;
persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit,
yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
merawat wajah; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan wajah
[kosmetik]; rias wajah; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun non-obat untuk
wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran
manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk
mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa
untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk
mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wajah tanpa obat; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tanpa obat
untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan
kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk wajah
dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan
kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan pembersih pribadi untuk wajah,
tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu
pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles,
masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; serum anti-penuaan untuk
wajah; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; strip wajah untuk
menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih wajah; susu
wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu sekali
pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner
wajah; toner wajah kosmetik; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071754
: 22/10/2021 11:23:43
:
: OEI,ASTUTIK WIJAYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: VILLA PUNCAK TIDAR BLOK M.6, RT. 034, RW. 004, KEL. KARANGWIDORO,
KEC. DAU, KAB. MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR, Kabupaten Malang, Jawa
Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CLASS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN GOLD
: 43
: ===Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa penginapan; Layanan perhotelan (hospitality); layanan
penginapan resor; layanan penginapan tempat tidur dan sarapan; pemesanan penginapan sementara; penyewaan
penginapan sementara; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071755
: 22/10/2021 11:24:40
:
: CV USAHA ABADI RASA

Alamat Pemohon

: Jln. Suryani Dalam No. 48, Kota Bandung, Jawa Barat, 40211

740

540 Etiket

Halaman 910 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pamelia Yulianto S.H., M.Law.,
: PAMELIA YULIANTO & CO Jln. Kembar Baru Selatan III No 8 Rt/003 Rw/011
Cigereleng, Regol Kota Bandung Jawa Barat 40253

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CIHAMPELAS SPESIAL MESIN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH TUA, MERAH MUDA, PUTIH, ABU-ABU
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Kepiting; Abon Sapi; Abon daging; Abon ikan; Abon telur; Air kaldu yang dipadatkan; Bakso daging
sapi; Bakso dan/atau kue (perkedel) gurita; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso dan/atau kue (perkedel)
sayuran; Bakso dan/atau lumpia udang; Bakso goreng; Baso Tahu; Batagor Goreng; Batagor Kuah; Bistik Daging Sapi; Buah
dan sayuran kaleng, dikeringkan dan diawetkan; Daging ayam asap; Daging ayam beku; Daging ayam yang sudah diolah,
dimasak, dibekukan; Daging cincang; Daging kaleng; Daging sapi muda; Daging sapi suwir; Dendeng Balado; Dendeng ikan;
Hidangan siap saji terutama terbuat dari pengganti daging; Ikan (dalam bentuk) batangan; Ikan kaleng; Ikan olahan dalam
kaleng; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Jeli; Kaldu ayam yang dapat diminum; Kaldu bakso; Kaldu daging
domba; Kaldu daging sapi; Kaldu ikan; Kaldu pati ayam yang dapat diminum; Kaldu pati sapi yang dapat diminum; Keripik
Kentang Telur Asin; Kripik ikan; Makanan siap masak terutama terdiri dari daging; Makanan siap masak terutama terdiri dari
pengganti daging; Makanan siap saji yang terdiri dari pengganti ikan atau makanan laut; Makanan yang dibekukan, siap saji
atau dalam kemasan yaitu sup, sup dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur buah dan sayuran dalam
bentuk kering, jus buah dan sayuran; Makanan yang terbuat dari daging; Minuman yang mengandung putih telur; Minuman
yang terbuat dari putih telur; Nugget tempe; Persiapan bahan; Potongan daging ikan tanpa tulang; Produk daging yang
dibekukan; Produk olahan daging sapi; Rambak kulit sapi; Rumput laut bubuk sebagai bahan baku untuk membuat agar-agar;
Sari-sari daging; Sate Daging Sapi; Sate Sosis Ayam; Sate Sosis Sapi; Sayuran yang dikalengkan, dibekukan, dikeringkan
atau dimasak; Sediaan daging; Selai; Selai berbahan dasar kacang; Selai berbahan dasar susu; Sosis; Sosis ayam; Sup
bakso matzo; Susu UHT; Susu dan produk susu, termasuk minuman berbahan dasar susu, susu UHT, susu bubuk, dan
produk susu yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin dan/atau mineral; Susu protein dari telur; Tahu Bakso; Tahu
kering dengan ikan/ayam; Veal stock (olahan dari tulang daging sapi muda); abon ikan; agar-agar siap saji; agar-agar*; air
kaldu; ayam bumbu beku (frozen) siap saji; bahan makanan berbahan dasar ikan; bahan makanan siap saji yang terutama
terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau
dimasak; bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti; bakso; bakso ayam; bakso campur; bakso ikan; bakso ikan
udang; bakso isi daging sapi cincang; bakso sapi; bakso sosis (adonan bakso dalam bentuk sosis); bakso sosis ayam; bakso
sosis ikan; bakso sosis sapi; bakso sotong; bakso tahu ayam; bakso tahu ikan; bakso tahu sapi; bakso telur ayam; bakso telur
ikan; bakso telur sapi; bakso urat; batagor; buah dan sayuran yang diawetkan; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan,
dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang dibekukan,
diawetkan, dikeringkan dan dimasak; buah-buahan dan sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan
dan dimasak; campuran daging yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak; daging; daging asap; daging asin; daging atau
ikan kalengan; daging beku-kering; daging burger; daging giling; daging ham sapi; daging ham yang diawetkan atau diolah
(diasap/diasinkan); daging irisan; daging kaleng, ikan, sayuran dan buah-buahan; daging kaleng, ikan, sayuran, dan buah;
daging kemasan; daging kering; daging kornet; daging makan siang; daging masak; daging olahan; daging olahan [pengganti
daging]; daging olahan asap; daging sapi; daging sapi asap; daging sapi kering; daging sapi olahan; daging sapi rebus; daging
segar; daging yang bisa dimakan; daging yang diawetkan atau diolah; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap
untuk dimasak; daging, diawetkan; daging, diolah; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; daging, unggas dan binatang
buruan; dendeng; dendeng ayam; dendeng ikan; ekstrak daging; ekstrak daging sapi panggang; ekstrak unggas; fillet ikan;
frankfurters [sosis]; gelatin daging; hidangan daging siap; hidangan daging yang dimasak; iga [potongan daging]; ikan
dimasak; ikan yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); ikan asap; ikan beku; ikan goreng; ikan olahan; ikan, diawetkan;
ikan, diolah; ikan, kaleng; irisan daging sapi; jeli daging; jerky (daging tanpa lemak); jus daging; kaldu; kaldu ayam; kaldu
jamur; keripik ikan; knockwurst (sosis); konsentrat kaldu daging; kue ikan; kue ikan thailand; lemak daging sapi; makanan beku
(makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan berbahan dasar daging; makanan kemasan yang
terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan berbahan dasar daging; makanan ringan dengan
bahan utama daging; makanan ringan yang terbuat dari daging; makanan ringan yang terbuat dari telur; makanan siap saji
beku yang terutama terdiri dari ikan; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari unggas; makanan siap saji terutama
terdiri dari telur; nugget ayam; nugget ikan; nugget sapi; olahan daging ayam untuk isian roti burger; persiapan makanan
terbuat dari daging; potongan daging sapi; produk daging; produk daging olahan; produk daging sapi; produk ikan asap;
produk ikan kaleng; produk ikan olahan; produk makanan daging yang diawetkan; produk makanan terutama terdiri dari
daging; produk susu; produk yang terutama terdiri dari daging; produk-produk berbahan dasar daging ikan; putih telur; sediaan
Ikan; sosis; sosis asap; sosis corn dog; sosis daging; sosis hot dog; sosis ikan; sosis koktail; sosis sapi; sosis tidak dimasak;
sosis yang diawetkan; steak daging; steak ikan; stok daging; susu; susu sapi; susu segar; telur asin; telur ayam; telur bebek;
telur beku; telur bitan; telur bubuk; telur cair; telur ikan olahan; telur olahan; telur rebus; telur*; telur, diolah; wieners [sosis]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071756
: 22/10/2021 11:26:32
:
: CV USAHA ABADI RASA

Alamat Pemohon

: Jln. Suryani Dalam No. 48, Kota Bandung, Jawa Barat, 40211

540 Etiket

Halaman 911 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pamelia Yulianto S.H., M.Law.,
: PAMELIA YULIANTO & CO Jln. Kembar Baru Selatan III No 8 Rt/003 Rw/011
Cigereleng, Regol Kota Bandung Jawa Barat 40253

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CIHAMPELAS TANGGUNG
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH TUA, MERAH MUDA, PUTIH, ABU-ABU
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Sapi; Abon daging; Abon ikan; Abon kerang; Abon telur; Air kaldu yang dipadatkan; Bakso daging sapi;
Bakso dan/atau kue (perkedel) gurita; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso dan/atau kue (perkedel) sayuran;
Bakso dan/atau lumpia udang; Bakso goreng; Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam; Baso Tahu; Batagor Goreng; Batagor
Kuah; Bistik Daging Sapi; Buah dan sayuran kaleng, dikeringkan dan diawetkan; Daging ayam asap; Daging ayam beku;
Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Daging cincang; Daging kaleng; Daging sapi muda; Daging sapi suwir;
Dendeng ikan; Hidangan siap saji terutama terbuat dari pengganti daging; Ikan (dalam bentuk) batangan; Ikan kaleng; Ikan
olahan dalam kaleng; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Jeli; Kaldu ayam yang dapat diminum; Kaldu daging
domba; Kaldu daging sapi; Kaldu ikan; Kaldu pati ayam yang dapat diminum; Kaldu pati sapi yang dapat diminum; Keripik
Kentang Telur Asin; Kripik ikan; Makanan siap masak terutama terdiri dari daging; Makanan siap saji yang terdiri dari
pengganti ikan atau makanan laut; Makanan yang dibekukan, siap saji atau dalam kemasan yaitu sup, sup dalam bentuk
kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur buah dan sayuran dalam bentuk kering, jus buah dan sayuran; Makanan
yang terbuat dari daging; Minuman yang mengandung putih telur; Minuman yang terbuat dari putih telur; Nugget tempe;
Persiapan bahan; Potongan daging ikan tanpa tulang; Produk daging yang dibekukan; Produk olahan daging sapi; Rambak
kulit sapi; Rumput laut bubuk sebagai bahan baku untuk membuat agar-agar; Sari-sari daging; Sate Daging Sapi; Sate Sosis
Ayam; Sate Sosis Sapi; Sediaan daging; Selai; Selai berbahan dasar kacang; Selai berbahan dasar susu; Sosis ayam; Sup
bakso matzo; Susu UHT; Susu protein; Susu protein dari telur; Tahu Bakso; Tahu kering dengan ikan/ayam; Telur; Veal stock
(olahan dari tulang daging sapi muda); abon ikan; agar-agar siap saji; agar-agar*; air kaldu; ayam bumbu beku (frozen) siap
saji; bahan makanan berbahan dasar ikan; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan
buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bahan-bahan produk olahan susu
untuk membuat roti; bakso; bakso ayam; bakso campur; bakso ikan; bakso ikan udang; bakso ikan yang digoreng; bakso ikan
yang tidak digoreng; bakso isi daging ayam cincang; bakso isi daging ikan cincang; bakso isi daging sapi cincang; bakso
lobster yang dibumbui; bakso sapi; bakso sosis (adonan bakso dalam bentuk sosis); bakso sosis ayam; bakso sosis ikan;
bakso sosis sapi; bakso sotong; bakso tahu ayam; bakso tahu ikan; bakso tahu sapi; bakso telur ayam; bakso telur ikan; bakso
telur sapi; bakso urat; batagor; buah dan sayuran kaleng; buah dan sayuran olahan; buah dan sayuran yang diawetkan; buah
dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang dibekukan, diawetkan, dikeringkan
dan dimasak; buah-buahan dan sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; campuran
daging yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak; daging; daging asap; daging asin; daging atau ikan kalengan; daging bekukering; daging burger; daging giling; daging ham sapi; daging ham yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); daging
irisan; daging kaleng, ikan, sayuran dan buah-buahan; daging kaleng, ikan, sayuran, dan buah; daging kemasan; daging
kering; daging kornet; daging makan siang; daging masak; daging olahan; daging olahan [pengganti daging]; daging olahan
asap; daging sapi; daging sapi asap; daging sapi kering; daging sapi olahan; daging sapi rebus; daging segar; daging yang
bisa dimakan; daging yang diawetkan atau diolah; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk dimasak; daging,
diawetkan; daging, diolah; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; daging, kaleng; daging, unggas dan binatang buruan;
dendeng; dendeng ayam; dendeng ikan; ekstrak daging; ekstrak daging sapi panggang; ekstrak unggas; fillet ikan; frankfurters
[sosis]; gelatin daging; hidangan daging siap; hidangan daging yang dimasak; iga [potongan daging]; ikan dimasak; ikan yang
diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); ikan asap; ikan beku; ikan goreng; ikan olahan; ikan, diawetkan; ikan, diolah; irisan
daging sapi; jeli daging; jerky (daging tanpa lemak); jus daging; kaldu; kaldu ayam; keripik ikan; knockwurst (sosis); konsentrat
kaldu daging; kue ikan; kue ikan thailand; lemak daging sapi; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa
nugget, otak-otak); makanan berbahan dasar daging; makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau
sayuran; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan yang terbuat dari daging; makanan ringan yang
terbuat dari telur; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari ikan; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari
unggas; makanan siap saji terutama terdiri dari telur; nugget ayam; nugget ikan; olahan daging ayam untuk isian roti burger;
persiapan makanan terbuat dari daging; potongan daging sapi; produk daging; produk daging olahan; produk daging sapi;
produk ikan olahan; produk makanan daging yang diawetkan; produk makanan terutama terdiri dari daging; produk susu;
produk yang terutama terdiri dari daging; putih telur; saus buah; sediaan Ikan; sosis; sosis asap; sosis corn dog; sosis daging;
sosis hot dog; sosis ikan; sosis koktail; sosis sapi; sosis tidak dimasak; sosis yang diawetkan; steak daging; steak ikan; stok
daging; susu; susu sapi; susu segar; susu skim; telur asin; telur ayam; telur bebek; telur beku; telur bitan; telur bubuk; telur
cair; telur ikan olahan; telur olahan; telur rebus; telur*; telur, diolah; wieners [sosis]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071758
: 22/10/2021 11:28:04
:
: CV USAHA ABADI RASA

540 Etiket

: Jln. Suryani Dalam No. 48, Kota Bandung, Jawa Barat, 40211
: Pamelia Yulianto S.H., M.Law.,
: PAMELIA YULIANTO & CO Jln. Kembar Baru Selatan III No 8 Rt/003 Rw/011
Cigereleng, Regol Kota Bandung Jawa Barat 40253

Halaman 912 dari 1251

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CIHAMPELAS JUARA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH TUA, MERAH MUDA, PUTIH, ABU-ABU
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Kepiting; Abon Sapi; Abon daging; Abon ikan; Abon telur; Air kaldu yang dipadatkan; Bakso daging
sapi; Bakso dan/atau kue (perkedel) gurita; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso dan/atau kue (perkedel)
sayuran; Bakso dan/atau lumpia udang; Bakso goreng; Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam; Baso Tahu; Batagor Goreng;
Batagor Kuah; Bistik Daging Sapi; Buah dan sayuran kaleng, dikeringkan dan diawetkan; Daging ayam asap; Daging ayam
beku; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Daging cincang; Daging kaleng; Daging sapi muda; Daging sapi
suwir; Dendeng ikan; Hidangan siap saji terutama terbuat dari pengganti daging; Ikan (dalam bentuk) batangan; Ikan kaleng;
Ikan olahan dalam kaleng; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Jeli; Kaldu ayam yang dapat diminum; Kaldu bakso;
Kaldu daging domba; Kaldu daging sapi; Kaldu ikan; Kaldu pati ayam yang dapat diminum; Kaldu pati sapi yang dapat
diminum; Kaldu sapi yang dapat diminum; Kaldu sayur; Keripik Kentang Telur Asin; Kripik ikan; Makanan siap masak terutama
terdiri dari daging; Makanan siap saji yang terdiri dari pengganti ikan atau makanan laut; Makanan yang dibekukan, siap saji
atau dalam kemasan yaitu sup, sup dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur buah dan sayuran dalam
bentuk kering, jus buah dan sayuran; Makanan yang terbuat dari daging; Minuman yang mengandung putih telur; Minuman
yang terbuat dari putih telur; Nugget tempe; Persiapan bahan; Potongan daging ikan tanpa tulang; Produk daging yang
dibekukan; Produk olahan daging sapi; Produk olahan daging udang; Rambak kulit sapi; Rumput laut bubuk sebagai bahan
baku untuk membuat agar-agar; Sari-sari daging; Sate Ayam; Sate Daging Sapi; Sate Kambing; Sate Sosis Ayam; Sate Sosis
Sapi; Sediaan daging; Selai; Selai berbahan dasar kacang; Selai berbahan dasar susu; Se’i Daging Sapi; Sosis; Sosis ayam;
Sup bakso matzo; Susu UHT; Tahu Bakso; Tahu kering dengan ikan/ayam; Veal stock (olahan dari tulang daging sapi muda);
abon ikan; agar-agar siap saji; agar-agar*; air kaldu; ayam bumbu beku (frozen) siap saji; bahan makanan berbahan dasar
ikan; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua
diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti; bakso;
bakso ayam; bakso campur; bakso ikan; bakso ikan udang; bakso ikan yang digoreng; bakso ikan yang tidak digoreng; bakso
isi daging ayam cincang; bakso isi daging ikan cincang; bakso isi daging sapi cincang; bakso lobster yang dibumbui; bakso
sapi; bakso sosis (adonan bakso dalam bentuk sosis); bakso sosis ayam; bakso sosis ikan; bakso sosis sapi; bakso sotong;
bakso tahu ayam; bakso tahu ikan; bakso tahu sapi; bakso telur ayam; bakso telur ikan; bakso telur sapi; bakso urat; batagor;
bit daging; buah dan sayuran yang diawetkan; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah
dan sayuran yang dibekukan, diawetkan, dikeringkan dan dimasak; buah diawetkan; buah, diawetkan; buah-buahan dan
sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; campuran daging yang diawetkan,
dikeringkan atau dimasak; daging; daging asap; daging asin; daging atau ikan kalengan; daging ayam; daging beku-kering;
daging burger; daging giling; daging ham sapi; daging ham yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); daging irisan;
daging kaleng, ikan, sayuran dan buah-buahan; daging kaleng, ikan, sayuran, dan buah; daging kemasan; daging kering;
daging kornet; daging makan siang; daging masak; daging olahan; daging olahan [pengganti daging]; daging olahan asap;
daging sapi; daging sapi asap; daging sapi kering; daging sapi olahan; daging sapi rebus; daging segar; daging unggas segar;
daging yang bisa dimakan; daging yang diawetkan atau diolah; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk
dimasak; daging, diawetkan; daging, diolah; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; daging, kaleng; daging, unggas dan
binatang buruan; dendeng; dendeng ayam; dendeng ikan; domba (daging), diolah; ekstrak daging; ekstrak daging sapi
panggang; ekstrak unggas; fillet ikan; frankfurters [sosis]; gelatin daging; hidangan daging siap; hidangan daging yang
dimasak; iga [potongan daging]; ikan dimasak; ikan yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); ikan asap; ikan beku; ikan
goreng; ikan olahan; ikan, diawetkan; ikan, diolah; ikan, kaleng; irisan daging sapi; jeli daging; jerky (daging tanpa lemak); jus
daging; kaldu; kaldu ayam; kaldu beku; kaldu jamur; keripik ikan; knockwurst (sosis); konsentrat kaldu daging; kue ikan; kue
ikan thailand; lemak daging sapi; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan
berbahan dasar daging; makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan
dengan bahan utama daging; makanan ringan yang terbuat dari daging; makanan ringan yang terbuat dari telur; makanan siap
saji beku yang terutama terdiri dari ikan; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari unggas; makanan siap saji
terutama terdiri dari telur; nugget ayam; nugget ikan; nugget sapi; olahan daging ayam untuk isian roti burger; persiapan
makanan terbuat dari daging; potongan daging sapi; produk daging olahan; produk daging sapi; produk ikan olahan; produk
makanan daging yang diawetkan; produk makanan terutama terdiri dari daging; produk susu; produk yang terutama terdiri dari
daging; putih telur; sediaan Ikan; selai; sosis; sosis asap; sosis corn dog; sosis daging; sosis hot dog; sosis ikan; sosis koktail;
sosis sapi; sosis vegetarian; sosis yang diawetkan; sujuk [sosis]; susu sapi; susu segar; telur asin; telur ayam; telur bebek;
telur beku; telur bitan; telur bubuk; telur cair; telur ikan olahan; telur rebus; telur*; telur, diolah; wieners [sosis]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

566

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: DID2021071759
: 22/10/2021 11:29:05
:
: Rifa Zakiah

540 Etiket

: Komplek KCVRI Blok B No. 99 RT : 004 RW : 006 Kelurahan : Cipageran Kecamatan
: Cimahi Utara Kota : Cimahi Provinsi : Jawa Barat Kode Pos : 40511, Kota Cimahi,
Jawa Barat, 40511
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

: Merek Kata dan Lukisan
: CMK skincare
: Tidak Ada Terjemahan
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Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH, HIJAU
: 3
: ===Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim
kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyakminyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan
kosmetik; Bintang terima 3; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Deterjen bayi; Fondation yang lembut; Gel, minyak, krim, losion,
dan semprotan pembersih; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; Krim dan minyak untuk berjemur; Krim
mata; Kuku buatan; Larutan pembersih muka; Masker kecantikan untuk tangan; Masker perawatan [kaki]; Minyak untuk mandi,
garam untuk mandi; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Pelembab dari susu; Pembersih kaca; Pembersih
serba guna; Pembersih toilet; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Pewarna untuk rambut, sampo; Produk-produk makeup,
seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan
alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku;
Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan
kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan kamar
mandi; Sediaan penghapus perekat; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan toilet tidak mengandung
obat; Sediaan untuk membersihkan saluran pipa; Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan-sediaan antibakteri untuk
membersihkan kulit; Serum bibir; Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Toner Pelembab Wajah; abrasive fleksibel; agen
pencuci untuk tekstil; air toilet yang mengandung minyak ular; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri]
[deterjen]; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; astringen untuk keperluan kosmetik;
baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; balm dan krim setelah bercukur;
balsam rambut; balsem, selain untuk keperluan medis; bar sampo padat; batang kondisioner rambut padat; batu pemulih kaki;
batu penghalus; batu tawas [astringen]; batu tripoli untuk dipoles; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk
penggunaan toilet; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; benzine penghilang noda; body butter untuk
keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk
gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk
compacts [kosmetik]; bubuk sabun; bubuk tubuh berkilau; bulu mata palsu; butiran pembersih wajah; cairan pencuci; cat
badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cologne setelah
bercukur; concealer wajah; cuci masker; dandanan teater; darah teater; dasar bedak; dasar untuk parfum bunga; deodoran
tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian];
deterjen; deterjen mangkuk toilet; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan disinfektan; emulsi setelah bercukur;
emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; esens kayu putih [minyak esensial]; esensi
badian; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata; gel mata untuk keperluan
kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel setelah bercukur; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk
dipakai setelah bercukur; gel untuk penggunaan kosmetik; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan
perawatan rambut; geraniol; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk
keperluan kosmetik; gulungan abrasif; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan listrik; isi ulang aroma untuk dispenser
aroma ruangan non-listrik; kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kain dan kertas abrasif; kain kaca [kain abrasif];
kaset untuk membubuhkan wig; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi dengan sediaan
pelembab untuk kaki; kepingan baja untuk digunakan sebagai bahan abrasif pada sandblasting; kosmetik fungsional adalah
krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan
sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk kuku;
kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik
yang digunakan untuk kulit; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan;
krim after-shave (non-obat); krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
aromaterapi; krim berjemur; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim foundation; krim herbal topikal untuk
mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pencukur; krim pengencang
[kosmetik]; krim penghilang bulu; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik;
krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah; krim wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun
mandi, gel, minyak, susu dan garam; lembar abrasif; lembaran binatu untuk penghilang noda warna; lilin boot; lilin mobil; lilin
penjahit; lilin penjahit dan tukang sepatu; lilin untuk lantai parket; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion rambut; losion
setelah bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh
bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk tubuh; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur; lotion gelombang-set;
lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pembersih
gigi; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion
penguat untuk tangan; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion styling; lotion
tabir surya; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion
wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; make-up tubuh; mandi busa bayi; masker kecantikan
rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk
menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit,
sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker mata gel; masker
mata untuk keperluan kosmetik; masker pembersih jahe; masker rambut dan kulit kepala; masker tubuh; masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik;
menggiling foil; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi;
minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik;
minyak esensial aromatik; minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak
pijat; minyak gaultheria; minyak jenggot; minyak kolonyo/air aromatik; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak
lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari
[kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak pohon teh; minyak
rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak wajah; musk sintetis; obat kumur anti
rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; paket wajah; palet pengkilap bibir; palet perona
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mata; pasta abrasif; pasta pemutih gigi; pasta styling untuk rambut; pati untuk keperluan binatu; pelembab anti-penuaan;
pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab tubuh; pelembut kain; pelembut kain untuk
penggunaan binatu; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik];
pembentuk garis bibir; pembersih dinding ban; pembersih jok; pembersih kulit; pembersih rem; pembersih saluran alkali dalam
bentuk padat; pembersih saluran enzimatik; pembersih saluran kaustik; pembersih semprot; pembersih semprot untuk
digunakan pada tekstil; pembersih semprot untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih sepatu (sediaan); pembersih
vinil dan kulit serta lapisan pelindung; pemutih rambut; pencuci muka; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran
pribadi; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis; penghilang lem [selain untuk keperluan industri]; penghilang lilin lantai
[sediaan gerusan]; penghilang limescale; penghilang noda; penghilang riasan mata; pengkilap bibir; peningkat bawah mata;
pensil mata; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyedap untuk minuman [minyak esensial]; penyegar nafas; perasa
makanan disiapkan dari minyak esensial; perasa menjadi minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa
menjadi minyak esensial, untuk tembakau; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perekat untuk keperluan kosmetik;
perekat untuk kuku palsu; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat
untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan
rambut palsu; perona mata; pewarna-pewarna rambut; poles dan krim untuk logam; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat kuku; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat
mulut dan gigi; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk dan
sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tangan dan kaki; produk dan sediaan yang tidak mengandung
obat-obatan untuk merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah;
produk pembersih rumah tangga; produk wewangian yaitu kolonye; rambut rontok; rias wajah; riasan mata; sabun almond;
sabun antiperspirant; sabun batangan; sabun cair pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan
perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun
mandi*; sabun pasir; sabun tanpa air; sabun toilet; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk
penggunaan pribadi; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah tanpa obat; sachet aroma untuk bantal mata; scrub wajah;
sediaan abrasif; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan busa untuk mandi; sediaan furbishing; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan
membersihkan dan mencuci untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersih badan; sediaan pembersih jok mobil; sediaan
pembersihan busa; sediaan pembersihan kaca; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan
pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan
pencucian dan pemutihan; sediaan pengasahan; sediaan pengharum ruangan; sediaan pengupasan lantai; sediaan
pengupasan lilin; sediaan perataan [kanji]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan
kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim
wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi,
serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan
matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk
penggunaan kosmetik; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan untuk
mengasah; sediaan untuk menghilangkan warna rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan-sediaan perawatan gigi;
semir boot; semir gigi; semir lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran
kaki; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan menjadi alat bantu penata rambut; semprotan mulut tanpa
obat; semprotan tubuh; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk
keperluan kosmetik; senyawa penggosok lantai; serat untuk keperluan kosmetik; serbuk gosok untuk tujuan umum; serum
jenggot; shampo hewan peliharaan tidak mengandung obat; soda soda; solusi pembersih lensa kacamata; stiker seni tubuh;
strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; strip pemutih gigi; styling mousse; sun block lotion untuk keperluan kosmetik;
susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab setelah bercukur; susu pembersih wajah; susu penyamakan
[kosmetik]; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tato sementara untuk
keperluan kosmetik; terpene [minyak esensial]; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk keperluan
kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan
make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; tisu kacamata diresapi dengan pembersih; tisu
yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk
penggunaan kosmetik; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomade; tongkat pomades untuk
keperluan kosmetik; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; vanillin sintetis [wewangian]; wajah berkilauan; wajah dan tubuh
gemerlap; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; warna bulu mata; warna menjalankan lembar cucian pencegahan;
wewangian; wewangian dan wangi-wangian; wewangian sintetis; wewangian untuk digunakan dalam pembuatan; wewangian
untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil; wewangian untuk penggunaan pribadi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
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Nama Pemohon
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln. Suryani Dalam No. 48, Kota Bandung, Jawa Barat, 40211
: Pamelia Yulianto S.H., M.Law.,
: PAMELIA YULIANTO & CO Jln. Kembar Baru Selatan III No 8 Rt/003 Rw/011
Cigereleng, Regol Kota Bandung Jawa Barat 40253
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: MERAH TUA, MERAH MUDA, PUTIH, ABU-ABU
: 29

: DID2021071760
: 22/10/2021 11:29:10
:
: CV USAHA ABADI RASA
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: ===Abon Ayam; Abon Kepiting; Abon Sapi; Abon daging; Abon ikan; Abon telur; Air kaldu yang dipadatkan; Bakso daging
sapi; Bakso dan/atau kue (perkedel) gurita; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso dan/atau kue (perkedel)
sayuran; Bakso dan/atau lumpia udang; Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam; Baso Tahu; Batagor Goreng; Batagor Kuah;
Bistik Daging Sapi; Buah dan sayuran kaleng, dikeringkan dan diawetkan; Daging ayam asap; Daging ayam beku; Daging
ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Daging cincang; Daging kaleng; Daging sapi muda; Daging sapi suwir;
Dendeng Balado; Hasil produksi susu; Hidangan siap saji terutama terbuat dari pengganti daging; Ikan (dalam bentuk)
batangan; Ikan kaleng; Ikan olahan dalam kaleng; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Kaldu ayam yang dapat
diminum; Kaldu bakso; Kaldu daging domba; Kaldu daging sapi; Kaldu ikan; Kaldu pati ayam yang dapat diminum; Kaldu pati
sapi yang dapat diminum; Kaldu sapi yang dapat diminum; Kaldu sayur; Keripik Kentang Telur Asin; Kripik ikan; Makanan
kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; Makanan
olahan dengan protein tambahan terutama terdiri dari daging, ikan, binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau
produk susu; Makanan siap masak terutama terdiri dari daging; Makanan siap masak terutama terdiri dari pengganti daging;
Makanan siap saji yang terdiri dari pengganti ikan atau makanan laut; Makanan yang dibekukan, siap saji atau dalam
kemasan yaitu sup, sup dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur buah dan sayuran dalam bentuk
kering, jus buah dan sayuran; Makanan yang terbuat dari daging; Minuman yang mengandung putih telur; Minuman yang
terbuat dari putih telur; Nugget tempe; Persiapan bahan; Potongan daging ikan tanpa tulang; Produk daging yang dibekukan;
Produk olahan daging sapi; Rambak kulit sapi; Rumput laut bubuk sebagai bahan baku untuk membuat agar-agar; Sari-sari
daging; Sate Daging Sapi; Sate Sosis Ayam; Sate Sosis Sapi; Sate Telur Ayam; Sediaan daging; Selai; Selai berbahan dasar
kacang; Selai berbahan dasar susu; Sosis; Sosis ayam; Sup bakso matzo; Susu UHT; Susu dan produk susu; Susu protein;
Susu protein dari telur; Telur; Veal stock (olahan dari tulang daging sapi muda); abon ikan; agar-agar siap saji; agar-agar*; air
kaldu; ayam bumbu beku (frozen) siap saji; bahan makanan berbahan dasar ikan; bahan makanan siap saji yang terutama
terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau
dimasak; bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti; bakso; bakso ayam; bakso campur; bakso ikan; bakso ikan
udang; bakso ikan yang digoreng; bakso ikan yang tidak digoreng; bakso isi daging ayam cincang; bakso isi daging ikan
cincang; bakso isi daging sapi cincang; bakso lobster yang dibumbui; bakso sapi; bakso sosis (adonan bakso dalam bentuk
sosis); bakso sosis ayam; bakso sosis sapi; bakso sotong; bakso tahu ayam; bakso tahu ikan; bakso tahu sapi; bakso telur
ayam; bakso telur ikan; bakso telur sapi; bakso urat; batagor; bit daging; buah dan sayuran yang diawetkan; buah diawetkan;
campuran daging yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak; daging; daging asap; daging asin; daging atau ikan kalengan;
daging beku-kering; daging burger; daging giling; daging ham sapi; daging ham yang diawetkan atau diolah
(diasap/diasinkan); daging irisan; daging kaleng, ikan, sayuran dan buah-buahan; daging kaleng, ikan, sayuran, dan buah;
daging kemasan; daging kering; daging kornet; daging makan siang; daging masak; daging olahan; daging olahan [pengganti
daging]; daging olahan asap; daging sapi; daging sapi asap; daging sapi kering; daging sapi olahan; daging sapi rebus; daging
yang bisa dimakan; daging yang diawetkan atau diolah; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk dimasak;
daging, diawetkan; daging, diolah; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; daging, kaleng; daging, unggas dan binatang
buruan; dendeng; dendeng ayam; dendeng ikan; ekstrak daging; ekstrak daging sapi panggang; ekstrak unggas; fillet ikan;
frankfurters [sosis]; gelatin daging; hidangan daging siap; hidangan daging yang dimasak; iga [potongan daging]; ikan
dimasak; ikan asap; ikan beku; ikan beku yang dimasak; ikan goreng; ikan olahan; ikan, diawetkan; ikan, diolah; ikan, kaleng;
irisan daging sapi; jeli daging; jerky (daging tanpa lemak); jus daging; kaldu; kaldu ayam; kaldu beku; kaldu jamur; keripik ikan;
knockwurst (sosis); konsentrat kaldu daging; kue ikan; kue ikan thailand; lemak daging sapi; makanan beku (makanan terbuat
dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan berbahan dasar daging; makanan kemasan yang terutama terdiri dari
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan yang terbuat dari daging;
makanan ringan yang terbuat dari telur; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari ikan; makanan siap saji beku yang
terutama terdiri dari unggas; makanan siap saji terutama terdiri dari telur; minuman berbahan dasar susu almond; minuman
yang terutama terdiri dari susu; nugget ayam; nugget ikan; nugget sapi; olahan daging ayam untuk isian roti burger; persiapan
makanan terbuat dari daging; potongan daging sapi; produk daging; produk daging olahan; produk daging sapi; produk ikan
olahan; produk makanan daging yang diawetkan; produk makanan terutama terdiri dari daging; produk susu; produk yang
terutama terdiri dari daging; putih telur; putih telur cair; sediaan Ikan; selai; sosis; sosis asap; sosis corn dog; sosis daging;
sosis hot dog; sosis ikan; sosis koktail; sosis sapi; sosis tidak dimasak; sosis yang diawetkan; steak daging; steak ikan; stok
daging; susu almon; susu sapi; susu segar; telur asin; telur ayam; telur bebek; telur bitan; telur bubuk; telur cair; telur olahan;
telur rebus; telur yang diawetkan; telur*; telur, diolah; telur, susu, dan produk susu; wieners [sosis]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071761
: 22/10/2021 11:30:41
:
: CV USAHA ABADI RASA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln. Suryani Dalam No. 48, Kota Bandung, Jawa Barat, 40211
: Pamelia Yulianto S.H., M.Law.,
: PAMELIA YULIANTO & CO Jln. Kembar Baru Selatan III No 8 Rt/003 Rw/011
Cigereleng, Regol Kota Bandung Jawa Barat 40253

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CIHAMPELAS MUTIARA ECHO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH TUA, MERAH MUDA, PUTIH, ABU-ABU
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Sapi; Abon daging; Abon telur; Air kaldu yang dipadatkan; Bakso daging sapi; Bakso dan/atau kue

540 Etiket

(perkedel) gurita; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso dan/atau kue (perkedel) sayuran; Bakso dan/atau
lumpia udang; Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam; Baso Tahu; Batagor Goreng; Batagor Kuah; Bistik Daging Sapi; Buah
dan sayuran kaleng, dikeringkan dan diawetkan; Daging ayam asap; Daging ayam beku; Daging ayam yang sudah diolah,

Halaman 916 dari 1251

dimasak, dibekukan; Daging cincang; Daging kaleng; Daging sapi muda; Daging sapi suwir; Dendeng ikan; Hidangan siap saji
terutama terbuat dari pengganti daging; Ikan (dalam bentuk) batangan; Ikan kaleng; Ikan olahan dalam kaleng; Ikan, daging,
unggas dan sayuran kalengan; Jeli; Kaldu bakso; Kaldu daging domba; Kaldu daging sapi; Kaldu ikan; Kaldu pati ayam yang
dapat diminum; Kaldu pati sapi yang dapat diminum; Kaldu sapi yang dapat diminum; Keripik Kentang Telur Asin; Kripik ikan;
Makanan siap masak terutama terdiri dari daging; Makanan siap saji yang terdiri dari pengganti ikan atau makanan laut;
Makanan yang dibekukan, siap saji atau dalam kemasan yaitu sup, sup dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah dan
sayuran, bubur buah dan sayuran dalam bentuk kering, jus buah dan sayuran; Makanan yang terbuat dari daging; Minuman
yang mengandung putih telur; Minuman yang terbuat dari putih telur; Persiapan bahan; Potongan daging ikan tanpa tulang;
Produk daging yang dibekukan; Produk olahan daging sapi; Rambak kulit sapi; Rumput laut bubuk sebagai bahan baku untuk
membuat agar-agar; Sari-sari daging; Sate Daging Sapi; Sate Sosis Ayam; Sate Sosis Sapi; Sediaan daging; Selai; Selai
berbahan dasar kacang; Selai berbahan dasar susu; Sosis; Sosis ayam; Sup bakso matzo; Susu UHT; Susu protein dari telur;
Tahu Bakso; Tahu kering dengan ikan/ayam; Telur; Veal stock (olahan dari tulang daging sapi muda); abon ikan; agar-agar
siap saji; agar-agar*; air kaldu; ayam bumbu beku (frozen) siap saji; bahan makanan berbahan dasar ikan; bahan makanan
siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan,
didinginkan, dibekukan atau dimasak; bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti; bakso; bakso ayam; bakso
campur; bakso ikan; bakso ikan udang; bakso ikan yang digoreng; bakso ikan yang tidak digoreng; bakso isi daging ayam
cincang; bakso isi daging ikan cincang; bakso lobster yang dibumbui; bakso sapi; bakso sosis (adonan bakso dalam bentuk
sosis); bakso sosis ayam; bakso sosis sapi; bakso sotong; bakso tahu ayam; bakso tahu sapi; bakso telur ayam; bakso telur
ikan; bakso telur sapi; bakso urat; batagor; buah dan sayuran yang diawetkan; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan,
dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; buah, diawetkan; buah-buahan dan
sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; campuran daging yang diawetkan,
dikeringkan atau dimasak; daging; daging asap; daging asin; daging atau ikan kalengan; daging beku-kering; daging burger;
daging giling; daging ham sapi; daging ham yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); daging irisan; daging kaleng, ikan,
sayuran, dan buah; daging kemasan; daging kering; daging kornet; daging makan siang; daging masak; daging olahan; daging
olahan [pengganti daging]; daging olahan asap; daging sapi; daging sapi asap; daging sapi kering; daging sapi olahan; daging
sapi rebus; daging segar; daging yang bisa dimakan; daging yang diawetkan atau diolah; daging yang telah diawetkan
sebelumnya dan siap untuk dimasak; daging, diawetkan; daging, diolah; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; daging,
kaleng; daging, unggas dan binatang buruan; dendeng; dendeng ayam; ekstrak daging; ekstrak daging sapi panggang;
ekstrak unggas; fillet ikan; frankfurters [sosis]; gelatin daging; hidangan daging siap; hidangan daging yang dimasak; iga
[potongan daging]; ikan dimasak; ikan yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); ikan asap; ikan beku; ikan goreng; ikan
olahan; ikan, diawetkan; ikan, diolah; ikan, kaleng; jerky (daging tanpa lemak); jus daging; kaldu ayam; kaldu jamur; keripik
ikan; knockwurst (sosis); konsentrat kaldu daging; kue ikan; kue ikan thailand; lemak daging sapi; makanan beku (makanan
terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan berbahan dasar daging; makanan kemasan yang terutama
terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan yang terbuat
dari daging; makanan ringan yang terbuat dari telur; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari ikan; makanan siap saji
beku yang terutama terdiri dari unggas; makanan siap saji terutama terdiri dari telur; nugget ayam; nugget ikan; nugget sapi;
olahan daging ayam untuk isian roti burger; persiapan makanan terbuat dari daging; potongan daging sapi; produk daging;
produk daging olahan; produk daging sapi; produk ikan olahan; produk makanan daging yang diawetkan; produk makanan
terutama terdiri dari daging; produk susu; produk yang terutama terdiri dari daging; putih telur; sediaan Ikan; sosis; sosis asap;
sosis daging; sosis hot dog; sosis ikan; sosis koktail; sosis sapi; sosis tidak dimasak; sosis yang diawetkan; steak daging;
steak ikan; stok daging; susu; susu sapi; susu segar; telur asin; telur ayam; telur bebek; telur beku; telur bitan; telur bubuk;
telur cair; telur ikan olahan; telur olahan; telur rebus; telur*; telur, diolah; wieners [sosis]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D102021071762
: 22/10/2021 11:31:06
:
: INDIK TRISTIAWAN DARYANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: SIMO POMAHAN BARU TIMUR 14/19 RT.08 RW.05 SIMOMULYO BARU,
SUKOMANUNGGAL, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: POCK'Q E-JUICE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, MERAH, HITAM
: 34
: ===Cairan rokok elektronik (e-liquid) terdiri dari perasa dalam bentuk cair, selain minyak esensial, yang digunakan untuk
mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa
dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari
propilen glikol; e-liquid [cairan rokok elektronik]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071763
: 22/10/2021 11:31:44
:
: CV USAHA ABADI RASA

Alamat Pemohon

: Jln. Suryani Dalam No. 48, Kota Bandung, Jawa Barat, 40211

740

540 Etiket

Halaman 917 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pamelia Yulianto S.H., M.Law.,
: PAMELIA YULIANTO & CO Jln. Kembar Baru Selatan III No 8 Rt/003 Rw/011
Cigereleng, Regol Kota Bandung Jawa Barat 40253

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CIHAMPELAS PINGPONG
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH TUA, MERAH MUDA, PUTIH, ABU-ABU
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Sapi; Abon daging; Abon telur; Air kaldu yang dipadatkan; Bakso daging sapi; Bakso dan/atau kue
(perkedel) gurita; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso dan/atau kue (perkedel) sayuran; Bakso dan/atau
lumpia udang; Bakso goreng; Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam; Baso Tahu; Batagor Goreng; Batagor Kuah; Bistik
Daging Sapi; Buah dan sayuran kaleng, dikeringkan dan diawetkan; Daging ayam asap; Daging ayam beku; Daging ayam
yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Daging cincang; Daging kaleng; Daging sapi muda; Daging sapi suwir; Dendeng ikan;
Hidangan siap saji terutama terbuat dari pengganti daging; Ikan (dalam bentuk) batangan; Ikan kaleng; Ikan olahan dalam
kaleng; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Jeli; Kaldu ayam yang dapat diminum; Kaldu daging domba; Kaldu
daging sapi; Kaldu ikan; Kaldu pati ayam yang dapat diminum; Kaldu pati sapi yang dapat diminum; Keripik Kentang Telur
Asin; Kripik ikan; Makanan siap masak terutama terdiri dari daging; Makanan yang dibekukan, siap saji atau dalam kemasan
yaitu sup, sup dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur buah dan sayuran dalam bentuk kering, jus
buah dan sayuran; Makanan yang terbuat dari daging; Minuman yang mengandung putih telur; Minuman yang terbuat dari
putih telur; Nugget tempe; Persiapan bahan; Potongan daging ikan tanpa tulang; Produk daging yang dibekukan; Produk
olahan daging sapi; Rambak kulit sapi; Rumput laut bubuk sebagai bahan baku untuk membuat agar-agar; Sari-sari daging;
Sate Daging Sapi; Sate Sosis Ayam; Sate Sosis Sapi; Sediaan daging; Selai; Selai berbahan dasar kacang; Selai berbahan
dasar susu; Sosis; Sosis ayam; Sup bakso matzo; Susu UHT; Susu protein dari telur; Tahu; Tahu Bakso; Tahu kering dengan
ikan/ayam; Telur; Veal stock (olahan dari tulang daging sapi muda); abon ikan; agar-agar siap saji; agar-agar*; air kaldu; ayam
bumbu beku (frozen) siap saji; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau
sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bahan-bahan produk olahan susu untuk
membuat roti; bakso; bakso ayam; bakso campur; bakso ikan; bakso ikan udang; bakso ikan yang digoreng; bakso ikan yang
tidak digoreng; bakso isi daging ayam cincang; bakso isi daging ikan cincang; bakso isi daging sapi cincang; bakso lobster
yang dibumbui; bakso sapi; bakso sosis (adonan bakso dalam bentuk sosis); bakso sosis ayam; bakso sosis ikan; bakso sosis
sapi; bakso sotong; bakso tahu ayam; bakso tahu ikan; bakso tahu sapi; bakso telur ayam; bakso telur ikan; bakso telur sapi;
bakso urat; batagor; buah dan sayuran yang diawetkan; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan
dimasak; buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; buah-buahan dan sayur-sayuran yang diawetkan,
diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; campuran daging yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak; daging; daging
asap; daging asin; daging atau ikan kalengan; daging beku-kering; daging burger; daging giling; daging ham sapi; daging ham
yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); daging irisan; daging kaleng, ikan, sayuran dan buah-buahan; daging kaleng,
ikan, sayuran, dan buah; daging kemasan; daging kering; daging kornet; daging makan siang; daging masak; daging olahan;
daging olahan [pengganti daging]; daging olahan asap; daging sapi; daging sapi asap; daging sapi kering; daging sapi olahan;
daging sapi rebus; daging segar; daging yang bisa dimakan; daging yang diawetkan atau diolah; daging yang telah diawetkan
sebelumnya dan siap untuk dimasak; daging, diawetkan; daging, diolah; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; daging,
kaleng; daging, unggas dan binatang buruan; dendeng; dendeng ayam; ekstrak daging; ekstrak daging sapi panggang;
ekstrak unggas; fillet ikan; frankfurters [sosis]; gelatin daging; hidangan daging siap; hidangan daging yang dimasak; iga
[potongan daging]; ikan dimasak; ikan yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); ikan asap; ikan beku; ikan goreng; ikan
olahan; ikan, diawetkan; ikan, diolah; irisan daging sapi; jeli daging; jerky (daging tanpa lemak); jus daging; kaldu; kaldu ayam;
keripik ikan; knockwurst (sosis); konsentrat kaldu daging; kue ikan; kue ikan thailand; lemak daging sapi; makanan beku
(makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan berbahan dasar daging; makanan kemasan yang
terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan yang
terbuat dari daging; makanan ringan yang terbuat dari telur; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari ikan; makanan
siap saji beku yang terutama terdiri dari unggas; makanan siap saji terutama terdiri dari telur; nugget ayam; nugget ikan;
nugget sapi; olahan daging ayam untuk isian roti burger; persiapan makanan terbuat dari daging; potongan daging sapi;
produk daging; produk daging olahan; produk daging sapi; produk ikan olahan; produk makanan daging yang diawetkan;
produk makanan terutama terdiri dari daging; produk susu; produk yang terutama terdiri dari daging; putih telur; sediaan Ikan;
sosis; sosis asap; sosis corn dog; sosis daging; sosis hot dog; sosis ikan; sosis koktail; sosis sapi; sosis tidak dimasak; sosis
yang diawetkan; steak daging; steak ikan; stok daging; susu; susu sapi; susu segar; telur asin; telur ayam; telur bebek; telur
beku; telur bitan; telur bubuk; telur cair; telur ikan olahan; telur olahan; telur rebus; telur*; telur, diolah; wieners [sosis]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek

: JID2021071764
: 22/10/2021 11:32:43
:
: RIZQIYAH

540 Etiket

: Puri Bintaro Hijau Blok E1 No.2, RT.001 RW.012, Kelurahan Pondok Aren,
Kecamatan Pondok Aren,, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15224
: Dr. Heru Setiyono S.H.,M.H., CLA.
: Rukan Plaza Pacifik Blok A.4, No. 84, Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading,
Jakarta Utara

: Merek Kata dan Lukisan

Halaman 918 dari 1251

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: ISTANA BEBEK & LUKISAN
: ISTANA BEBEK Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Putih dan Hitam
: 43
: ===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman
untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang
menyediakan kudapan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; katering makanan dan minuman; layanan pemesanan dan
pemesanan untuk restoran dan makanan; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan
makanan dan minuman di restoran; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran
yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071765
: 22/10/2021 11:33:17
:
: PT Origin Islands Beverages

540 Etiket

: Jalan Raya Pemogan No 777x, Desa Pemogan, Denpasar Selatan., Kota Denpasar,
Bali
: Mayo Falmonti S.H.,
: Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Origin Islands Beverages + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange terang
: 25
: ===Baju Hangat; Pakaian pantai; T-shirt; alas kaki; atasan [pakaian]; celana panjang; celana pendek; kaos polo; kemeja
lengan panjang; pakaian; pakaian renang; penutup kepala===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln. Suryani Dalam No. 48, Kota Bandung, Jawa Barat, 40211
: Pamelia Yulianto S.H., M.Law.,
: PAMELIA YULIANTO & CO Jln. Kembar Baru Selatan III No 8 Rt/003 Rw/011
Cigereleng, Regol Kota Bandung Jawa Barat 40253

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CIHAMPELAS SPESIAL TANGAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH TUA, MERAH MUDA, PUTIH, ABU-ABU
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Kepiting; Abon Sapi; Abon daging; Abon ikan; Abon telur; Air kaldu yang dipadatkan; Bakso daging
sapi; Bakso dan/atau kue (perkedel) gurita; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso dan/atau kue (perkedel)
sayuran; Bakso dan/atau lumpia udang; Bakso goreng; Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam; Baso Tahu; Batagor Goreng;
Batagor Kuah; Buah dan sayuran kaleng, dikeringkan dan diawetkan; Daging ayam asap; Daging ayam beku; Daging ayam
yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Daging cincang; Daging kaleng; Daging sapi muda; Daging sapi suwir; Dendeng ikan;
Hidangan siap saji terutama terbuat dari pengganti daging; Ikan (dalam bentuk) batangan; Ikan kaleng; Ikan olahan dalam
kaleng; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Jeli; Kaldu bakso; Kaldu daging domba; Kaldu daging sapi; Kaldu ikan;
Kaldu pati ayam yang dapat diminum; Kaldu pati sapi yang dapat diminum; Kaldu sayur; Kripik ikan; Makanan siap masak
terutama terdiri dari daging; Makanan siap masak terutama terdiri dari pengganti daging; Makanan siap saji yang terdiri dari
pengganti ikan atau makanan laut; Makanan yang dibekukan, siap saji atau dalam kemasan yaitu sup, sup dalam bentuk
kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur buah dan sayuran dalam bentuk kering, jus buah dan sayuran; Nugget
tempe; Persiapan bahan; Potongan daging ikan tanpa tulang; Produk daging yang dibekukan; Produk olahan daging sapi;
Rambak kulit sapi; Rumput laut bubuk sebagai bahan baku untuk membuat agar-agar; Sari-sari daging; Sate Daging Sapi;
Sate Sosis Ayam; Sate Sosis Sapi; Sate Telur Burung; Sediaan daging; Selai; Selai berbahan dasar kacang; Selai berbahan
dasar susu; Se’i Daging Sapi; Sosis; Sosis ayam; Sup bakso matzo; Susu UHT; Susu protein dari telur; Tahu Bakso; Tahu
kering dengan ikan/ayam; Telur; Veal stock (olahan dari tulang daging sapi muda); abon ikan; agar-agar siap saji; agar-agar*;
air kaldu; ayam bumbu beku (frozen) siap saji; bahan makanan berbahan dasar ikan; bahan makanan siap saji yang terutama
terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau
dimasak; bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti; bakso; bakso ayam; bakso campur; bakso ikan; bakso ikan
udang; bakso ikan yang digoreng; bakso ikan yang tidak digoreng; bakso isi daging ayam cincang; bakso isi daging ikan
cincang; bakso isi daging sapi cincang; bakso lobster yang dibumbui; bakso sapi; bakso sosis (adonan bakso dalam bentuk

: DID2021071766
: 22/10/2021 11:33:18
:
: CV USAHA ABADI RASA

540 Etiket
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sosis); bakso sosis ayam; bakso sosis ikan; bakso sosis sapi; bakso sotong; bakso tahu ayam; bakso tahu ikan; bakso tahu
sapi; bakso telur ayam; bakso telur ikan; bakso telur sapi; bakso urat; batagor; bit daging; buah dan sayuran yang diawetkan;
buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan
dimasak; buah dan sayuran yang dibekukan, diawetkan, dikeringkan dan dimasak; buah diawetkan; buah-buahan dan sayursayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; campuran daging yang diawetkan, dikeringkan
atau dimasak; daging asap; daging asin; daging atau ikan kalengan; daging ayam kemasan; daging beku-kering; daging
burger; daging giling; daging ham sapi; daging ham yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); daging irisan; daging
kaleng, ikan, sayuran dan buah-buahan; daging kaleng, ikan, sayuran, dan buah; daging kemasan; daging kering; daging
kornet; daging makan siang; daging masak; daging olahan; daging olahan [pengganti daging]; daging olahan asap; daging
sapi; daging sapi asap; daging sapi kering; daging sapi olahan; daging sapi rebus; daging segar; daging yang bisa dimakan;
daging yang diawetkan atau diolah; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk dimasak; daging, diawetkan;
daging, diolah; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; daging, kaleng; daging, unggas dan binatang buruan; dendeng;
dendeng ayam; dendeng ikan; ekstrak daging; ekstrak daging sapi panggang; ekstrak unggas; fillet ikan; frankfurters [sosis];
gelatin daging; hidangan daging siap; hidangan daging yang dimasak; iga [potongan daging]; ikan dimasak; ikan yang
diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); ikan asap; ikan beku; ikan goreng; ikan olahan; ikan, diawetkan; ikan, diolah; ikan,
kaleng; irisan daging sapi; jeli daging; jerky (daging tanpa lemak); jus daging; kaldu; kaldu ayam; kaldu beku; kaldu jamur;
kebab shish (daging); keripik ikan; keripik kentang; knockwurst (sosis); konsentrat kaldu daging; kue ikan; kue ikan thailand;
kuning telur; lemak daging sapi; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan
berbahan dasar daging; makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan
dengan bahan utama daging; makanan ringan yang terbuat dari daging; makanan ringan yang terbuat dari telur; makanan siap
saji beku yang terutama terdiri dari ikan; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari unggas; makanan siap saji
terutama terdiri dari telur; nugget ayam; nugget ikan; nugget sapi; olahan daging ayam untuk isian roti burger; persiapan
makanan terbuat dari daging; potongan daging sapi; produk daging sapi; produk ikan olahan; produk makanan daging yang
diawetkan; produk makanan terutama terdiri dari daging; produk susu; produk yang terutama terdiri dari daging; putih telur; roti
daging sapi; sediaan Ikan; selai; sosis; sosis asap; sosis corn dog; sosis daging; sosis hot dog; sosis ikan; sosis koktail; sosis
sapi; sosis tidak dimasak; sosis yang diawetkan; steak daging; steak ikan; stok daging; susu; susu sapi; susu segar; telur asin;
telur ayam; telur bebek; telur beku; telur bitan; telur bubuk; telur cair; telur ikan olahan; telur ikan, diolah; telur olahan; telur
rebus; telur*; telur, diolah; wieners [sosis]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071767
: 22/10/2021 11:35:03
:
: Alfian

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun II Sausu Peore RT.003/000, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam , Gold
: 3
: ===Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; Tabir surya yang disemprot; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; gel kecantikan; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik];
kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; krim
anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim kecantikan; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim malam; krim masker
tubuh; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pemutih kulit; krim tabir surya; krim untuk pemeliharaan kulit
(kosmetik); lotion kecantikan; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; make-up untuk wajah dan tubuh; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker
pelembab kulit; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersihan; masker untuk
membersihkan wajah; mousse perawatan kulit; pelembab anti-penuaan; pelembab kulit; pelembab wajah tidak mengandung
obat; pemerah pipi; pencerah kulit; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; sabun cair; sabun mandi cair; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan pembersihan serba guna; sediaan perawatan
kulit; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; serum kulit tanpa
obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah tidak mengandung obat; susu pelembab setelah bercukur; toner
kulit; toner untuk wajah tidak mengandung obat===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071768
: 22/10/2021 11:35:48
:
: PT Origin Islands Beverages

540 Etiket

540 Etiket

: Jalan Raya Pemogan No 777x, Desa Pemogan, Denpasar Selatan., Kota Denpasar,
Bali
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Mayo Falmonti S.H.,
: Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Origin Islands Beverages + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Abu-abu, orange terang.
: 35
: ===Jasa toko eceran secara online; Layanan toko ritel online; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan,
manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa periklanan; jasa
periklanan dan manajemen; layanan bisnis untuk pihak lain, yaitu, kredensial manajemen bisnis dan profesional manajemen
proyek; layanan bisnis, yaitu, mencocokkan investor swasta potensial dengan pengusaha yang membutuhkan dana; layanan
bisnis, yaitu, perumusan praktik terbaik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan
pengembangan bisnis untuk perusahaan pemula; mengatur perkenalan bisnis; perencanaan strategis bisnis; toko===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071769
: 22/10/2021 11:37:55
:
: PT Origin Islands Beverages

540 Etiket

: Jalan Raya Pemogan No 777x, Desa Pemogan, Denpasar Selatan., Kota Denpasar,
Bali
: Mayo Falmonti S.H.,
: Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Origin Islands Beverages + Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru gelap
: 41
: ===Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan pelaksanaan model acara secara
wajar; layanan disc jockey untuk pesta dan acara khusus; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya,
acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; organisasi acara budaya dan seni;
penyelenggaraan acara musik; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara
perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071770
: 22/10/2021 11:40:38
:
: dr. HENNY FRANSISCA KUEN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MUALIM II, RT. 014/RW. 005, KEL. AIR MERBAU, KEC. TANJUNG PANDAN,
Kabupaten Belitung, Kep. Bangka Belitung, 33411
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EFKA ETERNA CARE
: EFKA ETERNA CARE = merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HItam dan emas
: 3
: ===Sediaan perawatan kulit dan kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071772
: 22/10/2021 11:47:58
:
: Wiwin Wulansari

540 Etiket

540 Etiket

: Kp. Sirnagalih RT 08 RW 05 desa. Sukanagara kec. Sukanagara kab. Cianjur kode
pos 43264, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, 43264
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VHA Cemilan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Putih, Merah dan Kuning
: 30
: ===Keripik Bawang; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Keripik produksi gandum;
Rempeyek; Risoles; Risoles Ayam; Risoles Daging; Tepung peyek; keripik gandum utuh; keripik nasi; keripik pangsit; risol;
risoles pisang===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071773
: 22/10/2021 11:49:34
:
: I Made Gede Rilian Yunaryasa

540 Etiket

: Asrama Polisi Kreneng Denpasar, Banjar/ Lingkungan Asrama Polisi Kreneng,
Desa/Kelurahan Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar,
Kode pos 80233, Kota Denpasar, Bali, 80233
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Good Ponsel Angels
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PINK
: 35
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi dan manajemen usaha; Agen
Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen penjualan peralatan elektronik untuk penerimaan nirkabel, penyimpanan
dan pengiriman data dan pesan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Aktivitas konsultasi manajemen; Analisis biaya dan
pengawasan dan manajemen persediaan; Analisis manajemen bisnis atau konsultansi bisnis dalam bidang teknologi
informasi; Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis; Analisis manajemen bisnis atau konsultasi bisnis di bidang
keamanan dunia maya; Analisis manajemen bisnis dan konsultasi bisnis sehubungan dengan keamanan dunia maya dan
keamanan Internet; Bantuan manajemen bisnis atau industri dan layanan konsultasi manajemen bisnis untuk pusat dan
kompleks perdagangan; Bantuan, saran dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Distributor Elektronik; Iklan
melalui media elektronik; Iklan, termasuk manajemen, operasi, organisasi, dan pengawasan diskon dan insentif pelanggan,
perusahaan, dan korporasi; Jasa advis dan konsultasi terkait manajemen, operasi dan waralaba hotel; Jasa eceran toko serba
ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan pribadi,
kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama,
sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok,
alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan
wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat makan dan alat makan untuk di meja,
perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer, peranti lunak komputer, peranti keras
komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim atau
mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram prarekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton dan barang-barang terbuat dari kertas dan karton,
barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain, barang-barang
terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan, kantong dan tas yang
tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat
bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang
gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa informasi iklan dan komersial; jasa iklan dan promosi; produksi
materi iklan dan komersial; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang
direkam; penjualan eceran (retail) dokumen elektronik, direkam; penjualan eceran (retail) program komputer, direkam;
penjualan eceran (retail) rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail) program perangkat
lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel; penjualan eceran (retail) file gambar yang dapat diunduh; penjualan eceran
(retail) publikasi elektronik, yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail) program komputer multimedia interaktif; penjualan
eceran (retail) perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital; jasa pemasaran; jasa agen
iklan komersial untuk orang lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan eceran (retail) perangkat lunak aplikasi
komputer; penjualan eceran (retail) program dan perangkat lunak komputer.; Jasa informasi, pemberian nasehat dan
konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa konsultasi bisnis yang berhubungan dengan sistem mutu manajemen;
Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat
data; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk peralatan dan instrumen audio dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam
audio, perekam kaset video, atau penerima audio-video; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan
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perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated
External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat
berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di
bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik
untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran
gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA
untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu,
mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk
keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat
bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh
manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan
rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan
untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel
untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam),
mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap
debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara
elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk
keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang
diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk
keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa manajemen
bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis,
departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan,
gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh
kontraktor yang sama (developments); Jasa manajemen bisnis khususnya manajemen logistik rantai pasok untuk orang lain;
Jasa manajemen waralaba; Jasa organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan; Jasa pemesanan melalui surat,
telekomunikasi, online dan melalui jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan orang lain, dari
berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh, gourmet, makanan kemasan dan siap (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang itu dari outlet grosir, toko
eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau melalui telekomunikasi atau dari situs web barang dagangan umum
dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut terutama semua jenis
kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas dan rantai untuk kacamata dan semua jenis
perangkat optik dan instrumen serta aksesori dan pelengkap kacamata dan barang optik, layanan ini dapat disediakan oleh
toko eceran atau grosir, online atau dengan katalog pemesanan barang melalui pos atau remote control media elektronik dan
melalui jaringan komunikasi global atau program teleshopping; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari
berbagai barang (tidak termasuk transportasi dari padanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari toko retail, toko grosir, melalui mesin penjual otomatis, dengan pemesanan surat atau
melalui media telekomunikasi, dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global dan melalui jaringan
belanja televisi; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa perantara
komersial untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan
pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagianbagiannya, yaitu, alat penguji DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)),
mesin latihan berkuda yang bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis
untuk latihan fisik; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah
tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi,
alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi
secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk
mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat
pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk
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keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk
keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik
serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa
darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk
keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis;
Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesinmesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial
untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan
elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinarX (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk
diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat
penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin
pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga
listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan
instrumen-instrumen medis; Jasa pialang untuk mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa retail dan jasa retail online
terkait dengan produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektronik, perangkat rokok elektronik, perangkat elektronik dan
bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau, alat penguap oral, alat penguap untuk rokok elektronik dan
peralatan rokok, kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang, pengisi daya dan pusat pengisian daya (charging docks)
untuk barang-barang tersebut di atas, alat pemadam untuk rokok yang dipanaskan dan batang tembakau yang dipanaskan,
bagian-bagian dan perangkat yang disebutkan di atas, larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik, pengganti
tembakau, bukan untuk keperluan medis, barang-barang perokok, kotak pelindung, penutup dekoratif dan kotak untuk
membawa rokok elektronik dan perangkat rokok elektronik, peralatan kebersihan, perlengkapan rumah tangga; Jasa toko
eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok
elektronik, tembakau,
pengganti tembakau (bukan untuk keperluan medis), barang-barang keperluan perokok, korek api untuk perokok, alat
penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik, produk
tembakau untuk keperluan dipanaskan, perangkat dan bagian-bagian perangkat untuk memanaskan tembakau dan pengganti
tembakau untuk keperluan dihirup, tembakau sirih dengan tembakau, tembakau untuk dihirup dengan tembakau, tembakau
sirih tanpa tembakau, tembakau untuk dihirup tanpa tembakau, kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan
untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk
rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Jasa toko ritel online yang
menampilkan program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film, musik,
video, dan program TV; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian
restoran yang menyajikan ayam; Kompilasi dan sistemisasi informasi untuk transmisi elektronik; Konsultasi manajemen bisnis
di bidang perjalanan (bisnis) perusahaan; Konsultasi manajemen bisnis perusahaan dan personalia; Konsultasi manajemen
bisnis, yaitu, membantu bisnis untuk mengurangi tapak ekologi dan mengubah praktik bisnis menjadi kegiatan yang ramah
lingkungan melalui optimalisasi pengemasan.; Konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; Konsultasi manajemen
personalia; Konsultasi manajemen perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk
atmosfir bumi dan semua angkasa di luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan
dasar, industri konsumen, hasil-hasil zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas,
perawatan kesehatan, asuransi dan angkutan, tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang
berhubungan dengan bidang polis perbaikan pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan
penyaluran pengembangan, perencanaan dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi;
Layanan administratif manajemen hotel; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender elektrik; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali
elektrik yang dapat dilipat; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di luar
ruangan; Layanan agen penjualan yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen
penjualan yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan untuk
membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat gigi
elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kepentingan
organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis;
Layanan bantuan dan konsultasi di bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor medis; Layanan bisnis/usaha yang
berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke
pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut menyediakan manajemen daya,
pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan grosir dan eceran di bidang produk tembakau, rokok
elektronik dan produk-produk untuk digunakan dengan rokok elektronik; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
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informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan konsultasi untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen
bisnis; Layanan manajemen bisnis yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras
logam; Layanan manajemen risiko bisnis; Layanan manajemen sumber daya manusia; Layanan mengirimkan dan menerima
pesan elektronik; Layanan pencarian untuk data elektronik pada komputer; Layanan pengadaan kerjasama untuk kepentingan
pihak lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog
pesanan melalui surat atau melalui media elektronik seperti melalui toko online, situs web atau belanja melalui program
televisi; Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat lunak
permainan komputer, permainan, pakaian; Layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan telekomunikasi atau
mesin, peralatan; Layanan ritel online barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan toko grosir yang menampilkan
blender elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko grosir yang
menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko
grosir yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik
di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir
yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan
perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko grosir
yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko ritel untuk perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik,
pesan suara atau pesan internet; Layanan toko ritel yang menampilkan blender elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan
kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko
ritel yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan;
Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan pengaduk
elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan penghilang serat elektrik; Layanan toko ritel
yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang
menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan teko kopi elektrik; Manajemen Proses Bisnis;
Manajemen Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen bisnis dan layanan administrasi bisnis
yang berkaitan dengan bidang pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Manajemen bisnis
dan layanan administrasi yang mendukung pemanfaatan jaringan komputer global; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi
di bidang hotel, resort, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, penyewaan rumah untuk liburan,
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pengembangan konsep timeshare, dan pertukaran dengan konsep timeshare; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di
bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare dan
pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel,
klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; Manajemen bisnis dari hak komersil dalam atau yang
berhubungan dengan turnamen golf dan media; Manajemen bisnis fasilitas perjamuan dan fungsi sosial, fasilitas golf, dan
restoran; Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; Manajemen bisnis toko serba ada; Manajemen dan pengisian kembali
persediaan atas material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi dan mengatur ulang
persediaan dan susunan rak; Manajemen dari kepribadian olah raga dan pemain golf profesional; Manajemen data;
Manajemen file komputer; Manajemen file terkomputerisasi; Manajemen kontrak mengenai informasi pelanggan; Manajemen
perizinan barang dan jasa pihak lain (manajemen bisnis); Manajemen perusahaan ritel untuk orang lain; Manajemen spanduk
iklan yang berafiliasi dengan pemasaran; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Manajemen yang berkaitan dengan
bisnis periklanan; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Menyediakan konsultan untuk
penggabungan bisnis dan manajemen rantai; Menyediakan/memberikan layanan dan informasi pelacakan mengenai
pelacakan aset dalam perjalanan, yaitu, kendaraan, trailer, pengemudi/pengendara, kargo, dan kontainer pengiriman untuk
tujuan manajemen bisnis; Nasehat bisnis dan manajemen bisnis atas program yang berkaitan dengan organisasi dan
manajemen bisnis; Organisasi dan manajemen program insentif dan promosi penjualan; Pemasaran melalui media elektronik;
Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian mata uang virtual yang
disimpan dan dikelola sebagai data elektronik untuk promosi barang dan jasa; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin
dan mata uang virtual untuk promosi barang dan jasa; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin untuk promosi barang
dan jasa; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak
terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengelolaan hubungan pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik,
perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik,
perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen bisnis;
Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen proyek; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen
strategis; Pengiklanan dengan pengiriman publisitas secara online untuk pihak ketiga melalui jaringan komunikasi elektronik;
Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau
listrik dan barang-barang elektronik; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos
termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak
lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan
tangan untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu,
obeng, baut dan kunci, barang untuk perawatan anak, yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak
mandi, barang kuas, barang dan peralatan senam, permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan
buku, musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi, telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-visual dan
multimedia, yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma, tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker, netbook,
kamera digital, bingkai foto digital, camcorder digital, cakram kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram serbaguna
digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD (HD-DVD), cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca portabel (stereo
pribadi), radio mobil, konverter, penyandi, perekam, penulis, papan tombol, permainan digital, playstation, telepon seluler,
telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable, amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker, sistem bioskop
rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar plasma, proyektor video, perangkat lunak komputer, film, sistem
penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu komputer dan periferal komputer, unit pemrosesan pusat (CPU),
monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB, kartu memori, floppy disk, bahan makanan
pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman, tembakau dan barang dan perlengkapan
rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi kulit, kain atau tekstil, bulu, serat sintetis,
batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti semua bahan ini, atau dari plastik, tiruan
atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten, kota kecil, kota, wilayah atau negara
(tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut
dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk
melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain,
termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: dekorasi interior dan eksterior, yaitu linen rumah tangga, tirai
bersih, gorden dari tekstil atau plastik, tirai dari tekstil, hiasan dinding dari tekstil, kain non-anyaman (tekstil), penutup
pelindung untuk furnitur, bantal (kecuali bantal untuk keperluan medis dan pemanasan), sarung bantal, penutup furnitur dari
tekstil, penutup tempat tidur, penutup meja, batang dan cincin gorden, kait tirai, rol, pita gorden, gantungan untuk gorden, tirai
dari logam, potongan ujung dan kurung untuk batang tirai bukan dari logam, gagang pintu bukan dari logam dan kenop untuk
furnitur bukan dari logam, renda dan bordir, pita, kawat untuk gorden, penahan gorden tidak untuk tekstil, penutup lantai dan
dinding, karpet dan permadani, bingkai foto, foto, stiker, cermin, karya seni dari logam mulia, kayu, plester atau plastik, ponsel
(benda dekoratif), kotak, kotak dari kayu atau plastik, lilin, tempat lilin, tembikar, vas, pot, penutup untuk pot, patung dan
patung dari logam mulia, porselen, terra-cotta atau kaca, air mancur, bunga kering untuk dekorasi, lampu, penutup lampu,
penahan tudung lampu, cat dan pernis, pewarna, pernis, pelapis permukaan, teras, tembikar, pot, bak (untuk tanaman),
penutup untuk pot (bukan dari kertas), kotak jendela, mangkuk hias, bak, patung dan patung batu, beton atau terra-cotta, air
mancur dan kolam, dukungan tanaman, teralis, busur, layar (furnitur), penahan vas, pouffes, tiang untuk menaruh mantel,
tempat payung, rak majalah, furnitur taman, tempat bunga (furnitur), payung, pandepo, kotak peti untuk keperluan
penyimpanan, penghias ponsel, perabot, yaitu furnitur, cermin, bingkai foto dan tempat duduk, pengharum ruangan,
pengharum dan pembersih, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai
macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet
atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui
Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan makan, linen rumah tangga,
peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor, kompor induksi, tudung
extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot kopi, penggiling kopi,
perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan, pemanas listrik untuk
botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik, pengocok listrik untuk
keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung kue, pemasak dalam
waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es, mesin cokelat panas,
popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk mengiris bahan
makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich panggang, pembuat
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pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin untuk membuat pasta,
panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu, mesin pengering unit
uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan pemanasan untuk
rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator, bantal pijat,
penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet, radiator listrik
dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian udara,
memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan
eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan
jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di
bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim,
lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan
kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana
ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam
tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu
hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga,
label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit,
yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat
dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak
peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan melalui pos (termasuk dengan cara elektronik);
Penjualan online atas publikasi cetak, buku, majalah, materi cetak, terbitan berkala, teks elektronik dan teks non-elektronik;
Penjualan ritel wewangian, kosmetik, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasikulit, tas, kacamata dan
kacamata pelindung dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jual beli ritel online yang menawarkan
wewangian, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasi kulit, tas, kacarnata dan kacarnata pelindung dari sinar
matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jasa perna saran dan promosional, terutama melalui media elektronik,
publikasi untuk tulisan pUblisitas, pengumpulan pcndapat, studi pasar.; Penyediaan administrasi bisnis dan manajemen
fasilitas-fasilitas penitipan anak untuk anak; Penyediaan dan penyebaran informasi, bantuan dan nasihat komersial untuk
peserta pameran, pengunjung dan penyelenggara pameran, termasuk semua informasi tersebut yang disediakan secara
elektronik, termasuk pada suatu situs web; Penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis yang di tampilkan melalui situs
web; Penyediaan informasi di bidang manajemen strategis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi di
bidang manajemen proyek yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi mengenai analisis manajemen bisnis
dalam aspek keuangan perusahaan; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan
fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon genggam atau perangkat
telekomunikasi lainnya yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode,
tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan,
peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan
penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan
segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara,
pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi
dan informasi terkait jasa periklanan, pemasaran, Jasa promosi, manajemen bisnis, administrasi bisnis, layanan administrasi
bisnis terkait asuransi dan layanan broker dalam jaringan, layanan administrasi bisnis terkait layanan garansi, penilaian bisnis,
pertanyaan bisnis, investigasi bisnis, konsultasi manajemen dan organisasi bisnis, penasihat bisnis dan layanan informasi,
bantuan manajemen bisnis, konsultasi organisasi bisnis, penelitian bisnis, informasi dan saran komersial untuk konsumen dan,
toko saran konsumen, organisasi pameran untuk tujuan komerial atai periklanan, proses administrasi pesanan pembelian,
Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer, kompilasi statistik, konsultasi bisnis, koleksi, kompilasi, sistemisasi,
verifikasi, analisis, proses, pembaruan, pengaturan, penyimpanan dan penyedia data, layanan informasi bisnis disediakan
dalam jaringan dari sebuah database komputer, internet atau perangkat komunikasi nirkabel, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, analisis harga biaya, menyusun laporan akun, peramalan ekonomi, pakar efisiensi, konsultasi
manajemen personal, layanan perbandingan harga, konsultasi bisnis profesional, analisis dan penyedia informasi bisnis dan
komersial, analisis bisnis, riset dan layanan informasi, mengumpulkan dan memverifikasi penilaian dan ulasan bisnis untuk
orang lain, menyediakan perbandingan harga, layanan, kualitas, ulasan dan penilaian penyedia layanan untuk bisnis atau
tujuan komerial, menyiapkan laporan keuangan; Penyediaan layanan direktori manajemen bisnis dan profesional manajemen
proyek melalui web online yang menampilkan hyperlink ke situs web; Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan
pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik
lainnya; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Periklanan melalui transmisi publisitas
online untuk pihak ketiga melalui jaringan
komunikasi elektronik; Periklanan, pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan video game
dan olahraga elektronik; Persiapan, kompilasi dan penyimpanan data elektronik; Program pemberian insentif berupa asuransi
jiwa dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; Promosi penjualan
produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk
orang lain melalui toko, Internet atau katalog produk; Publikasi elektronik teks publikasi; Pusat perbelanjaan komprehensif
melalui internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi
(dentifrices), sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup
kepala, tas dan dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan
pengajaran, sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan,
mebel/furnitur, peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; Pusat perbelanjaan
yang menjual peralatan rumah tangga, furnitur, barang elektronik; Saran manajemen pemasaran; Toko Eceran Elektronik;
Toko Grosir Elektronik; Toko barang elektronik audio dan audio visual; Toko menjual produk voucher secara elektronik /
online; Toko telekomunikasi; Toko-toko Grosir Elektronik; Waralaba restoran, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis
dalam pendirian dan pengoperasian restoran; administrasi dan manajemen hibah penelitian; agen pemesanan teater [layanan
pemesanan pekerjaan untuk artis yang tampil]; agen pemesanan teater [manajemen bisnis artis pertunjukan]; agen untuk
penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk;
analisa dan pengajaran manajemen; analisa manajemen atau pemberian nasehat tentang manajemen; bantuan bisnis,
manajemen dan layanan administrasi; bantuan bisnis, manajemen dan layanan informasi; bantuan dalam manajemen bisnis
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komersial waralaba; bantuan dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi; bantuan dan saran
mengenai organisasi dan manajemen bisnis; bantuan manajemen perusahaan; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi
berkaitan dengan manajemen bisnis; beriklan di kios elektronik; beriklan melalui media elektronik; bisnis dan manajemen;
demonstrasi barang dan jasa dengan cara elektronik; demonstrasi barang dan jasa dengan cara elektronik, juga untuk
manfaat yang disebut layanan Teleshopping dan homeshopping; demonstrasi produk disediakan di dalam toko dan melalui
jaringan komunikasi global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; distribusi materi iklan secara elektronik; file sentral
dan manajemen file bisnis terkomputerisasi; grosir dan eceran film, rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya musik
dan karya artistik; iklan billboard elektronik; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa administrasi dan manajemen
bisnis sehubungan dengan program sponsor; jasa agen bakat dalam sifat manajemen bisnis artis yang tampil; jasa agensi
talent (manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa eceran
atau grosiran untuk peralatan dan instrumen telekomunikasi; jasa eceran atau grosiran untuk permesinan dan peralatan
elektrikal; jasa iklan ritel yaitu penyebaran masalah iklan untuk pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik daring; jasa
konsultasi bisnis sehubungan dengan pengoperasian pasar elektronik untuk pembeli dan penjual barang-barang dan atau
jasa-jasa pada jaringan komputer global; jasa konsultasi bisnis yang berkaitan dengan integrasi bidang teknologi proses
bisnis, pembelajaran organisasi, manajemen perubahan dan keberlanjutan operasional; jasa konsultasi manajemen; jasa
konsultasi terkait dengan manajemen pusat perbelanjaan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan administrasi bisnis dan
manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran;
jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan sumber daya); jasa manajemen bisnis di bidang
pendidikan; jasa manajemen bisnis sehubungan dengan penjualan secara elektronik; jasa manajemen dan konsultasi
pengelolaan bisnis; jasa manajemen penjualan di internet; jasa manajemen proyek bisnis untuk proyek konstruksi; jasa
organisasi dan manajemen program promosi insentif dan penjualan; jasa pembuatan indeks informasi, situs dan sumber daya
lain yang tersedia di jaringan komputer global dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya untuk pihak lain; jasa
penyediaan portal online berbasis web yang memberikan pelanggan akses ke informasi akun penjualan mereka, informasi
logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk saat ini berdasarkan pesanan, informasi manajemen inventaris, dan informasi
promosi produk, semuanya di bidang bahan kimia dan produk kimia; jasa perantara bisnis yang berkaitan dengan pengiriman
pesanan melalui telekomunikasi; jasa perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan elektronik dan
menyediakan evaluasi bisnis secara online sehubungan dengannya; jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan, yaitu,
manajemen kampanye periklanan, penargetan, implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi (optimization); jasa retail
sehubungan dengan penjualan pembakar parfum, semprotan parfum, alat penguap parfum, bedak padat, paf bedak, tegakan
kuas cukur, kuas cukur, kotak sabun, dispenser sabun, tempat sabun, mangkuk sup, tempat spons, tegakan untuk kuas cukur,
sikat gigi, sikat gigi elektrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan perangkat manikur, perangkat manikur elektrik,
penghalus kuku elektrik atau non-elektrik, gunting kuku elektrik atau non-elektrik, kikir kuku, kikir kuku elektrik, perangkat
pedikur; jasa retail sehubungan dengan penjualan perkakas dan alat tangan (yang dioperasikan secara manual), peralatan
pemotong, senjata yang dipakai pada sisi badan, pisau cukur, penjepit keriting, alat penghilangan bulu, pemoles kuku jari
tangan elektrik dan non-elektrik, flat iron, gunting rambut untuk penggunaan pribadi, elektrik atau non-elektrik, alat tangan
elektrik dan non-elektrik untuk pengeritingan rambut, pinset pencabut rambut; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel
penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, ikat pinggang [pakaian], replika
perlengkapan sepak bola, spul untuk sepatu bot sepak bola [sepatu], renda, jalinan pita dan sulaman, dan pita dan simpul pita
perlengkapan jahit menjahit, kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, hiasan rambut, rambut palsu,
pengikat untuk pakaian dan untuk rambut, kancing hias berbentuk lencana, tali sepatu, nomor peserta lomba, retsleting,
karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, matras
yoga, permainan, mainan dan alat-alatnya, peralatan video game, alat senam dan olah raga, hiasan untuk pohon Natal,
peralatan untuk tinju, peralatan untuk bermain permainan keterampilan, peralatan memanah, pohon Natal tiruan dan dudukan
pohon Natal, tas yang disesuaikan untuk membawa alat olah raga, tas yang didesain khusus untuk ski dan papan selancar,
tas yang disesuaikan khusus untuk peralatan olah raga, balon, bola, masker baseball, tongkat pemukul untuk olah raga,
pelindung badan, perlengkapan binaraga, pelindung dada, permainan kartu, hiasan Natal, permainan komputer, guntingan
kertas berwarna yang dihamburkan untuk pesta, alas panah, permainan panah-panahan, pelindung siku (alat olah raga),
permainan elektronik, peralatan latihan, kait ikan, barang dan peralatan memancing, alat pancing, pelindung tinju [alat olah
raga], peralatan fitnes, sarung tangan untuk sepak bola, sepak bola atau gawang sepak bola, chip permainan, peralatan
permainan, permainan yang berhubungan dengan olah raga, sarung tangan khusus disesuaikan untuk keperluan olah raga,
jaring gawang, tiang gawang, tas golf dengan atau tanpa roda, karpet golf, peralatan senam dan olah raga, latihan tangan,
pelindung tangan yang disesuaikan untuk penggunaan olah raga, pelindung pinggul yang dibuat khusus untuk berolahraga
[bagian dari pakaian olah raga], bola tiup untuk olah raga, jalur sepatu roda, pelindung lutut [alat olah raga], pelindung lutut
yang disesuaikan untuk digunakan saat berolahraga, pelindung kaki yang disesuaikan untuk olah raga, bantalan tulang kering
[alat olah raga], patung militer [mainan], hadiah-hadiah kecil, bantalan kolam, topi pesta dari kertas, mesin untuk latihan fisik,
trek plastik, tenda bermain, peralatan tempat bermain, kartu permainan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel
penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca
mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang
dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat
komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak
permainan komputer, permainan komputer, perangkat keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal
komputer, program komputer, perangkat lunak komputer , komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital
versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan
permainan komputer interaktif yang dapat diunduh, penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya
listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu
bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan,
program loyalitas, program imbalan dan preferensi pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata
(eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang,
pelindung/perisai wajah, filter untuk masker pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca
mata dan kacamata pelindung matahari, bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer
grafis, headphone, headset, helm (kecuali helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick
untuk digunakan dengan komputer, bantalan lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa
untuk kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket
penyelamat dan pelampung, timbangan koper, pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori,
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penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut (karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam
dan portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan
navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon,
kartu berlapis plastik memuat barang cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu
yang dapat diprogram, alat pelindung untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung,
pakaian pelindung untuk menyelam, pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan],
pakaian, tutup kepala dan alas kaki pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung
matahari dan kaca mata (goggles) pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan,
peralatan navigasi satelit, kartu berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik ,
kartu chip, kaus kaki dipanasi dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan
kotak untuk kaca mata (eyewear) dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen
telekomunikasi, pesawat telepon, telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan
instrumen video, pemutar video disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program
permainan video dan permainan virtual reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality
komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa ritel, jasa ritel
online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu roda, papan layar, pelindung
tulang kering untuk penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur, papan selancar, papan seluncur
salju, ski, sepatu roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah raga, aksesoris dan perlengkapan
olah raga, sarung tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung perut [disesuaikan untuk digunakan
dalam olah raga tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat untuk raket, kolam renang [alat
bermain], jaring dan tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur mainan, truk mainan, peralatan
latihan yang digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan yang digunakan atletik, daging,
ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak,
jeli, selai, saus buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya, minyak dan lemak untuk makanan, keripik
kentang, makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk konsumsi manusia, makanan ringan
berbentuk batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan mie, tapioka dan sagu, tepung dan
sediaan terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat dimakan lainnya, gula, madu,
sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan (herba) yang diawetkan, cuka, saus dan
bumbu lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan untuk membuat minuman beraroma, bubuk
untuk membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan ringan protein berbentuk batang, makanan
ringan berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan yang
belum diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan mentah, buah dan sayuran segar, tumbuhtumbuhan (herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih untuk ditanam, hewan hidup, bahan
makanan dan minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air mineral dan air soda, minuman buah
dan jus buah, sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat minuman, minuman untuk membantu
melangsingkan tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman energi yang mengandung kafein,
minuman energi untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi yang beraroma, minuman isotonik [bukan untuk
keperluan medis], sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer [minuman], shandy, sorbet [minuman],
minuman olah raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman, tembakau dan pengganti tembakau,
rokok dan cerutu, rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang keperluan perokok, korek api; jasa saran
untuk manajemen bisnis; jasa toko retail secara online yang meliputi perangkat lunak komputer yang tersedia melalui internet
dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik lain; jasa toko retail yang meliputi perangkat lunak komputer untuk
penggunaan alat-alat elektronik digital ponsel genggam dan elektronik konsumen lain; jasa waralaba hotel (manajemen dan
operasional); jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel,
restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat
konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa-jasa analitik data
usaha mengenai penjualan produk dan jasa orang lain, dan autentikasi, proses dan manajemen pembayaran selular; jasa-jasa
konsultasi manajemen bisnis; jasa-jasa manajemen bisnis, yaitu manajemen dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam,
bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare
(kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu), klub rekreasi resor, klub liburan, klub dimana setiap pemilik memiliki hak
yang berbeda dan proporsional, klub tempat kediaman pribadi, hak penggunaan klub dan proyek kontrak untuk jangka
panjang untuk pihak lain; jasa-jasa manajemen database; jasa-jasa pemilihan (seleksi), penilaian dan pemeriksaan kesehatan
pada karyawan untuk tujuan pencaharian (penerimaan) karyawan; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan
informasi terkait produk melalui jaringan telekomunikasi untuk kegunaan penjualan; kegiatan pemasaran dan promosi yang
berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis; kompilasi dan sistemisasi informasi yang digunakan dalam transmisi
elektronik; kompilasi direktori untuk penerbitan di Internet dan jaringan elektronik, komputer dan jaringan komunikasi lainnya;
konsultasi bisnis dan layanan manajemen mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; konsultasi bisnis dan
manajemen; konsultasi bisnis di bidang telekomunikasi; konsultasi bisnis, manajemen, perencanaan dan pengawasan;
konsultasi manajemen perusahaan; konsultasi manajemen risiko bisnis; konsultasi pemrosesan data elektronik; konsultasi
profesional yang berkaitan dengan manajemen personalia; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen biaya perawatan
kesehatan; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan organisasi; konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen proses bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan manajemen risiko bisnis; layanan administrasi dan manajemen
personalia dan sumber daya manusia; layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen bisnis;
layanan analisis bisnis dan perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen proyek; layanan analisis bisnis dan
perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen strategis; layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kesadaran publik di
bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan bantuan dan konsultasi di bidang
manajemen bisnis perusahaan di sektor energi; layanan benchmarking untuk keperluan manajemen bisnis; layanan
berlangganan, yaitu, penyediaan langganan teks, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia, yang disediakan melalui
Internet dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan bisnis di bidang
manajemen proyek; layanan bisnis di bidang manajemen strategis; layanan bisnis untuk orang lain, yaitu, kredensial individu
dan para profesional di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan bisnis untuk pihak
lain yang menjadi pengujian dalam menentukan kompetensi secara profesional, yaitu, menguji, menganalisis, dan
mengevaluasi tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan orang lain di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; layanan bisnis untuk pihak lain, yaitu, kredensial manajemen bisnis dan profesional manajemen proyek; layanan
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bisnis, yaitu, perumusan praktik terbaik di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan
evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan para
profesional, khususnya di bidang manajemen bisnis; layanan evaluasi, analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara
profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional, khususnya di bidang manajemen proyek; layanan evaluasi,
analisis dan pengujian untuk menentukan bakat secara profesional dan kompetensi dari individu dan para profesional,
khususnya di bidang manajemen strategis; layanan grosir untuk publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan iklan dan
manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau
tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung),
sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat
olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan
tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan seluler di perangkat telekomunikasi; layanan iklan, yaitu, mempromosikan dan
memasarkan barang dan jasa pihak lain melalui jaringan komunikasi elektronik; layanan informasi yang berkaitan dengan
manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; layanan jaringan bisnis online di bidang manajemen bisnis; layanan
jejaring bisnis di bidang manajemen bisnis; layanan jejaring bisnis di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis di
bidang manajemen strategis; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen proyek; layanan jejaring bisnis online di
bidang manajemen strategis; layanan katalog elektronik; layanan konsultasi bisnis terkait manajemen armada kendaraan
untuk tujuan komersial; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis; layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; layanan konsultasi dan saran yang
berkaitan dengan manajemen personalia; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk memungkinkan entitas bisnis (business
entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-profit organizations) untuk
mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang lebih besar ke jaringan
komunikasi global; layanan konsultasi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen hotel; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen bisnis, organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan operasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen risiko bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis dan manajemen; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan penyelenggaraan bisnis dan manajemen; layanan lelang disediakan melalui jaringan telekomunikasi;
layanan loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan/atau periklanan, yaitu, administrasi program yang
memungkinkan anggota untuk menebus partisipasinya untuk poin atau hadiah; layanan manajemen bisnis; layanan
manajemen bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; layanan manajemen bisnis yang berkaitan
dengan waralaba; layanan manajemen bisnis yang disediakan oleh agen teater; layanan manajemen hubungan pelanggan;
layanan manajemen inventaris elektronik; layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen bisnis;
layanan pemberian nasehat dan konsultasi bisnis di bidang manajemen proyek; layanan pemberian nasehat dan konsultasi
bisnis di bidang manajemen strategis; layanan pemesanan agen untuk artis yang tampil; layanan pemesanan pekerjaan untuk
artis yang tampil; layanan pemesanan ritel online melalui jaringan komputer global di bidang kacamata, jam tangan, perangkat
lunak untuk kebugaran, dan sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan
digital, dan akselerometer.; layanan pemrosesan data elektronik yang berkaitan dengan informasi perawatan kesehatan;
layanan pencarian informasi yang dilaksanakan dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan
pencatatan interaktif untuk digunakan dalam manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan oleh perusahaan asuransi
dan profesional di bidang medis; layanan perbandingan harga di bidang perjalanan dan penginapan untuk digunakan oleh
konsumen dalam menentukan biaya transportasi dan akomodasi, yang tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer
dan jaringan informasi global; layanan perdagangan elektronik; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari
tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja
lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung,
topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game,
mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter,
boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan rekrutmen
dan manajemen personalia; layanan ritel atau grosir untuk mesin dan aparatus telekomunikasi; layanan ritel atau layanan
grosir untuk mesin, aparatus elektronik dan bagian-bagiannya; layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi
tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan
bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik,
sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku,
sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan
pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut,
pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan
berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan
elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan,
logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan
imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau
dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang
pribadi; layanan ritel untuk media elektronik musik yang direkam sebelumnya; layanan ritel untuk publikasi elektronik yang
dapat diunduh; layanan ritel yang berkaitan dengan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan think tank dalam bentuk
layanan konsultasi di bidang manajemen bisnis; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen
proyek; layanan think tank dalam bentuk layanan konsultasi di bidang manajemen strategis; layanan toko buku ritel online
yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen bisnis; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan
ebook di bidang manajemen proyek; layanan toko buku ritel online yang menampilkan buku dan ebook di bidang manajemen
strategis; layanan toko grosir menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko grosir online yang
menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel di bidang buku, majalah, majalah, buletin, jurnal dan
publikasi lain tentang berbagai topik yang menjadi perhatian umum, disediakan melalui Internet dan komputer lainnya, jaringan
elektronik dan komunikasi; layanan toko ritel di bidang hiburan yang menampilkan film, program televisi, acara olahraga, karya
musik, dan karya audio dan audiovisual, yang disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, serta jaringan
elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel di bidang kacamata, jam tangan, perangkat lunak untuk kebugaran, dan
sensor dan perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor, tampilan digital, dan akselerometer;
layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan publikasi
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elektronik yang dapat diunduh; layanan toko ritel yang menampilkan komputer, produk elektronik dan hiburan, peralatan
telekomunikasi, ponsel, perangkat elektronik digital genggam, dan elektronik konsumen lainnya, perangkat lunak komputer,
dan aksesori, periferal, suku cadang, dan tas jinjing untuk produk yang dijual, disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan
komputer, jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan toko ritel yang tersedia melalui jaringan Internet dan
jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan jaringan komunikasi lainnya; layanan waralaba dalam bentuk memberikan
bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan
manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; manajemen basis data terkomputerisasi;
manajemen biaya medis; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa
apartemen; manajemen bisnis dan mengelola studio audio atau video; manajemen bisnis eceran on-line yang
terkomputerisasi; manajemen bisnis gerai ritel; manajemen bisnis kamp musim panas; manajemen bisnis komersial;
manajemen bisnis orang-orang olahraga; manajemen bisnis outlet grosir; manajemen bisnis outlet grosir dan eceran;
manajemen bisnis praktik kedokteran hewan; manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen bisnis sementara;
manajemen bisnis seniman pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; manajemen bisnis teater; manajemen bisnis untuk
pengoperasian waralaba; manajemen bisnis untuk toko, tempat hiburan, hotel, pertunjukan artis, tokoh olah raga, outlet ritel,
klub olah raga, fasilitas olah raga, tempat olah raga, masyarakat olah raga, kompleks kolam renang, outlet grosir dan ritel;
manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung
untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau
jasa-jasa; manajemen catatan bisnis; manajemen dan administrasi bisnis dan fungsi kantor kesemuanya berhubungan dengan
permainan golf; manajemen dan administrasi bisnis kapal; manajemen dan administrasi proyek bisnis; manajemen dan
kompilasi database terkomputerisasi; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; manajemen file bisnis; manajemen file bisnis
terkomputerisasi; manajemen file pusat; manajemen file pusat terkomputerisasi; manajemen file terkomputerisasi; manajemen
informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran;
manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi usaha; manajemen informasi usaha, yakni,
pelaporan elektronik terkait analitik usaha sehubungan dengan proses pembayaran, autentikasi dan pelacakan; manajemen
kantor yang terkomputerisasi; manajemen komersial; manajemen merek; manajemen penjualan real estat; manajemen
persediaan; manajemen persediaan di bidang bahan kimia; manajemen persediaan suku cadang dan komponen untuk
produsen dan pemasok; manajemen persediaan terkomputerisasi; manajemen proses bisnis dan konsultasi yang berkaitan
dengannya; manajemen proyek bisnis; manajemen proyek bisnis untuk orang lain; manajemen pusat panggilan telepon untuk
orang lain; manajemen register terkomputerisasi; manajemen reputasi bisnis dan layanan peningkatan; manajemen risiko
bisnis; manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; manajemen usaha yang berhubungan
dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; manajemen
usaha, yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer global; melakukan survei riset
manajemen bisnis online; memberikan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian peralatan pemrosesan data
yaitu, komputer, mesin tik, mesin teleks dan mesin kantor sejenis lainnya; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis;
memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang
manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen
dan perencanaan bisnis; memberikan informasi di bidang manajemen waktu; memberikan informasi tentang produk melalui
jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan; memberikan saran dan informasi yang berkaitan dengan
manajemen bisnis komersial; memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan saran yang
berkaitan dengan organisasi dan manajemen bisnis; mempromosikan barang dan jasa lainnya melalui penawaran diskon
ketersediaan terbatas melalui suatu jaringan komunikasi elektronik daring; mempromosikan barang dan jasa orang lain
melalui kupon, diskon, iklan, penghargaan dan
insentif yang dihasilkan sehubungan dengan
penggunaan kartu kredit dan debit, tautan
elektronik ke situs web pedagang dan pengecer; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan menyiapkan dan
menempatkan iklan di majalah elektronik; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional yang berkaitan
dengan manajemen risiko bisnis yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
organisasi dan orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen bisnis; mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang
peduli dengan bidang manajemen strategis; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen bisnis; mempromosikan
kesadaran publik di bidang manajemen proyek; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen strategis;
memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen bisnis; memverifikasi dan memantau kredensial
individu di bidang manajemen proyek; memverifikasi dan memantau kredensial individu di bidang manajemen strategis;
mengatur dan melakukan lelang dan membalikkan lelang melalui komputer dan jaringan telekomunikasi; mengatur dan
menyelenggarakan acara, pameran, eksposisi dan konferensi untuk tujuan komersial dalam hiburan interaktif, realitas
virtual/maya, elektronik konsumen (consumer electronics) dan industri hiburan permainan video; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di
bidang manajemen proyek; mengatur dan menyelenggarakan konferensi bisnis di bidang manajemen strategis; mengatur
langganan ke jurnal elektronik untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telekomunikasi untuk orang lain; mengatur
langganan publikasi online untuk orang lain, untuk jurnal elektronik, untuk media informasi, untuk paket media, untuk jasa
telekomunikasi untuk orang lain; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas panti jompo untuk anak-anak yang
membutuhkan dan orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan
anak; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk anak-anak yang membutuhkan dan
orang-orang yang kurang mampu; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas penitipan anak untuk orang tua
atau orang cacat; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas perumahan; menyediakan informasi bisnis kepada
pengusaha-pengusaha melalui jaringan-jaringan komunikasi-komunikasi elektronik dan seluler; menyediakan informasi
tentang manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penerbitan, manajemen, kliring kartu poin untuk
mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; menyediakan informasi tentang toko yang dapat menggunakan
kupon (termasuk kupon elektronik) untuk anggota terdaftar dari layanan uang elektronik; menyediakan informasi termasuk
online mengenai periklanan, -mengenai manajemen bisnis, -mengenai administrasi, -mengenai kegunaan kantor;
menyediakan layanan konsultasi bisnis di bidang perjalanan bisnis untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi
yang disesuaikan untuk manajemen perjalanan dan pengeluaran biaya klien, yaitu, sumber pemasok udara (penerbangan)
dan hotel strategis (strategic air and hotel supplier sourcing), pemesanan perjalanan elektronik, manajemen dan penggantian
pengeluaran biaya, manajemen pertemuan/rapat dan layanan konsultasi terkait perjalanan bisnis lainnya; menyediakan
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layanan manajemen sumber daya manusia dan perekrutan untuk orang lain; nasehat manajemen; negosiasi dan kesimpulan
transaksi komersial untuk pihak ketiga melalui sistem telekomunikasi; organisasi bisnis dan konsultasi manajemen di bidang
manajemen personalia; organisasi dan manajemen program insentif; organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan;
organisasi dan manajemen program loyalitas pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas
tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas
tembakau dan perangkat rokok elektronik; organisasi dan manajemen program pembeli yang sering insentif; organisasi dan
manajemen skema loyalitas kartu diskon; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif;
pembukuan untuk transfer dana elektronik; pemrosesan data dan manajemen file; pemrosesan data elektronik; pemrosesan
pesanan elektronik; pemrosesan pesanan pembelian secara online yang terkomputerisasi elektronik; penelitian di bidang
manajemen bisnis, yang berkaitan dengan bisnis; penelitian di bidang manajemen proyek, yang berkaitan dengan bisnis;
penelitian di bidang manajemen strategis, yang berkaitan dengan bisnis; penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan
kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik) untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; penerbitan,
pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau
menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya; penerbitan, pengelolaan, kliring poin (termasuk poin
elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya;
penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk promosi
penjualan atau layanan penyediaan promosi; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka
perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengawasan manajemen bisnis; pengelolaan file yang terkomputerisasi oleh
output dari data yang disimpan secara elektronik; pengiklanan penjualan melalui elektronik; pengorganisasian dan manajemen
program loyalitas dan insentif pelanggan; penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komunikasi elektronik on-line;
penyedia sistem berbasis web dan portal daring di bidang pemanfaatan sumber daya manusia dan pusat kebugaran, yaitu,
untuk memungkinkan pemanfaatan departemen sumber daya manusia menggunakan pusat kebugaran untuk menawarkan
layanan kepada karyawan, untuk mengelola partisipasi mereka dan untuk penyusunan laporan; penyediaan informasi barang
atau produk seperti gadget dan elektronik untuk dapat diakses konsumen bertujuan untuk komersial; penyediaan informasi di
bidang manajemen bisnis; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; penyediaan informasi di
bidang manajemen proyek; penyediaan informasi di bidang manajemen strategis; penyediaan informasi konsumen untuk
orang lain tentang transportasi, perjalanan dan penginapan, yang tersedia secara elektronik melalui jaringan komputer dan
jaringan informasi global; penyediaan informasi manajemen bisnis; penyediaan informasi mengenai penjualan dan urutan
penjualan perangkat lunak permainan elektronik; penyediaan informasi tentang penerbitan kupon diskon (termasuk kupon
elektronik); penyediaan informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola
sebagai data elektronik) untuk promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan konten teks, data, gambar,
audio, video, dan multimedia pra-rekaman yang dapat diunduh dengan biaya atau berlangganan pra-bayar, melalui Internet
dan jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; penyediaan ruang iklan di media elektronik; penyeleksi barang-barang dan
usaha memperoleh barang-barang untuk individu dan bisnis; perencanaan manajemen bisnis; periklanan melalui media cetak,
media elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; program pemberian insentif berupa asuransi
jiwa dan kesehatan untuk partisipan program karena lebih aktif dan mencapai sasaran yang ditetapkan; proyek manajemen
untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi barang cetakan untuk keperluan periklanan dalam bentuk elektronik; publikasi
elektronik dari barang cetakan untuk keperluan periklanan; rekrutmen dan manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu
berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; rekrutmen personel manajemen tingkat tinggi; seleksi pegawai menggunakan
tes psikologi; sponsor promosi acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; toko elektronik; toko online dan offline
untuk barang-barang elektronik.; toko penjualan barang elektronik baik secara online ataupun secara langsung===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071774
: 22/10/2021 11:54:37
:
: PT. PERTIWI AGUNG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. DDN No. 16, Desa Sukadanau, Kec. Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat, 17843
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LIONAL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 5
: ===Produk dan sediaan farmasi; Sediaan obat dan farmasi; analgesik; obat pereda nyeri; obat-obatan; obat-obatan berbahan
baku kimiawi; obat-obatan farmasi; obat-obatan untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan medis; sediaan
analgesik; sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk penggunaan manusia; sediaan obat; sediaan penghilang rasa sakit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071775
: 22/10/2021 11:55:04
:
: PT. VEKTOR INTRADATA REKAYASA

540 Etiket

: Graha Kramayudha Lantai 4 Unit B, Jalan Warung Jati Barat No. 43, Duren Tiga,
Pancoran, Jakarta Selatan, 12760, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Margareth Dwina Angelina Pardede S.H.,M.Kn
: Jl. Banding I Blok D I No. 12 RT. 008 RW. 008 Kel. Sukasari Kec. Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: VIRTOALL DIGITAL SOLUTION
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih, Merah, Biru
: 42
: ===Desain, pembuatan atau pemeliharaan program aplikasi; Desain, pengembangan, instalasi, pemeliharaan, dan
pembaruan perangkat lunak komputer; Jasa informasi komputer; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS);
Layanan desain iklan; Layanan konsultasi, informasi dan konsultasi yang berkaitan dengan verifikasi dan otentikasi identitas
pengguna biometrik, verifikasi identitas, otentikasi identitas, transaksi e-commerce, perangkat lunak komputer, perangkat
keras komputer, sistem perangkat lunak komputer online, sistem keamanan data elektronik, kriptografi, enkripsi, dekripsi,
pengodean dokumen identitas, otentikasi dan pelacakan produk dan dokumen, pemantauan dan perlindungan merek,
perangkat keras dan lunak pengenalan wajah, perangkat keras dan lunak otentikasi sidik jari, perangkat keras dan lunak
pengenalan suara, ancaman keamanan komputer, dan otentikasi data melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital
yang terdesentralisasi); Perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; Portal web dan/ atau platform digital dengan
tujuan komersil; aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web; desain dan hosting portal web; desain dan
pengembangan perangkat lunak di bidang aplikasi mobile; desain perangkat lunak komputer, firmware komputer, perangkat
keras komputer, dan sistem komputer; desain perangkat lunak smartphone; desain, pembuatan, hosting, dan pemeliharaan
situs Internet untuk pihak ketiga; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer; jasa komputer dan
pemrograman; jasa konsultasi di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer.; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); jasa
penyediaan platform digital secara daring untuk iklan dan penjualan; jasa- jasa komputer, yaitu menyediakan mesin pencari
(search engine) untuk menemukan informasi, sumber, dan situs web milik pihak lain di Internet; jasa-jasa konsultasi yang
berkaitan dengan penggunaan platform digital dan media dibidang per-iklanan dan pemasaran; keamanan, perlindungan, dan
pemulihan TI; konsultan Teknologi Informasi (TI); mengelola situs web untuk orang lain; menyediakan perangkat lunak untuk
digunakan dalam merancang, mengelola, mengukur, menganalisa, menyebarkan, dan menayangkan iklan lainnya;
menyediakan perangkat lunak yang memungkinkan pengembangan, penilaian, pengujian, dan pemeliharaan aplikasi
perangkat lunak seluler untuk perangkat komputasi (computing) portabel; pembuatan program komputer; pembuatan, desain,
pengembangan, dan pemeliharaan situs web; pemrograman aplikasi multimedia; pengembangan perangkat lunak komputer di
bidang aplikasi seluler; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau
memfasilitasi mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging, streaming,
menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, merubah, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media
elektronik atau informasi melalui jaringan komunikasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071776
: 22/10/2021 11:59:07
:
: PT. SARANA BAYI SUKSES

540 Etiket

: Jl. BANDENGAN SELATAN NO. 43 KOMPLEK PURI DELTAMAS BLOK I NO. 16,
KEL. PEJAGALAN, KEC. PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MATTEO by LITTLE BABY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH
: 28
: ===Alat rehabilitasi tubuh; Kerupuk Natal [kebaruan pesta]; Lilin mainan; Mainan ketangkasan; Model die-cast; Permainan;
Pita/ikatan elastis; Tegakan pohon natal; Tenda mainan; alat bantu renang tiup untuk anak-anak; alat berkendara gelanggang;
alat dan mesin bowling; alat untuk game; ayunan; ayunan yoga; balon; bantalan lutut (peralatan olahraga); bantalan pelindung
[bagian dari pakaian olahraga]; bata bangunan mainan; blok bangunan [mainan]; bola-bola; boneka (dolls); boneka (puppets);
boneka beruang; boneka mainan berkarakter; botol susu boneka; cawat olahraga dengan cangkir pelindung bawaan untuk
keperluan olahraga; cincin berenang; counter [cakram] untuk gim; dadu; diskus untuk olahraga; dumbbell; ekspander dada
[berolahraga]; game backgammon; game portabel dengan layar kristal cair; game ruang tamu; game tiup untuk kolam renang;
gasing (mainan); gelembung sabun [mainan]; gemerincing untuk bayi; gym bayi; harness pendaki; harness untuk papan layar;
jaket renang; jaring kupu-kupu; jaring untuk olahraga; kaleidoskop; kamar boneka; kartu bingo; kartu domino; kartu
perdagangan untuk permainan; kartu permainan; karung tinju; kendaraan mainan; kendaraan mainan yang berbentuk mobil,
truk, kereta, dan van, semua yang bertema bola basket, mainan dari busa dalam bentuk jari dan piala, piala mainan, kartu
permainan, kartu mainan, mainan pembuat bunyi-bunyian, mainan untuk hewan peliharaan; kendaraan mainan yang
dikendalikan dari jarak jauh; kereta bola; kereta tas golf; kit model skala [mainan]; kolam renang [artikel bermain]; kolam
renang mengapung udara; konfeti; kosmetik bermain anak-anak dari plastik; kosmetik mainan imitasi; kuda goyang; layanglayang; layar kamuflase [artikel olahraga]; lonceng untuk pohon Natal; mainan; mainan *; mainan aksi untuk buaian; mainan
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anak-anak dengan beberapa aktifitas; mainan baru untuk bermain lelucon; mainan baru untuk pesta; mainan bayi; mainan
dempul; mainan dengan fitur lampu LED; mainan di luar ruangan; mainan lunak; mainan mewah dengan selimut kenyamanan
yang terpasang; mainan musik; mainan pendidikan; mainan remas; mainan ring untuk mandi bayi; mainan untuk hewan
peliharaan; mainan untuk mandi; mainan yang diisi kain/kapas; mengapung tiup untuk berenang; mesin ball pitching; mesin
game edukasi elektronik untuk anak-anak; mesin game untuk judi; mesin hiburan, otomatis dan dioperasikan dengan koin;
mesin permainan video; mesin video game arcade; model mainan; pakaian boneka; papan berenang; papan catur; papan
luncur; papan seluncur salju; papan tubuh; pelindung bahu ; pelindung dada (untuk penggunaan olahraga); pelindung dada
untuk penggunaan olahraga; pelindung leher (untuk penggunaan olahraga); pelindung lutut [artikel olahraga]; pelindung
pergelangan kaki; pelindung siku [artikel olahraga]; pelindung wajah [artikel olahraga]; pemukul bola untuk permainan;
pengendali untuk konsol game; pengendali untuk mainan; perabot untuk rumah boneka; peralatan bermain di luar ruangan
untuk anak-anak; peralatan pelatihan tubuh; peralatan pembentukan badan); permainan catur; permainan dan alat-alat
permainan; permainan gelang; permainan papan; permainan portabel dan mainan yang menggabungkan fungsi
telekomunikasi; permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi; perosotan (mainan); piano mainan; piring
terbang (mainan); pistol mainan; pita senam ritmik; ponsel mainan; puzzle; puzzle potongan gambar; quoits; raket; rattles
[mainan]; robot mainan; roda roulette; rol untuk sepeda latihan stasioner; rumah mainan anak-anak; sabuk angkat berat [artikel
olahraga]; sabuk latihan pemangkas pinggang; sabuk olahraga; sabuk renang; salju Globes; sarung tangan baseball; sarung
tangan batting [aksesoris untuk permainan]; sarung tangan untuk game; sarung tinju; sayap air; sepatu roda; sepatu roda inline; sepeda anak-anak (bukan fasilitas transportasi); sepeda latihan stasioner; sepeda roda tiga untuk anak-anak untuk
digunakan sebagai mainan; sepeda roda tiga untuk bayi [mainan]; ski; skittles [game]; skuter [mainan]; sling shot [artikel
olahraga]; string untuk raket; tali pengikat jari; tali pengikat siku; target elektronik; tas golf dengan atau tanpa roda; tempat tidur
boneka; tokoh mainan; tongkat pancing; tongkat pemukul golf; topeng [mainan]; topeng karnaval; topeng mainan; topi pesta
kertas; trampolin; trek balap mobil mainan; waterski; yang===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071777
: 22/10/2021 12:00:36
:
: Rony Rahardian

540 Etiket

: Apartment Menteng Square Tower TC-10-22, Jalan Matraman Raya No. 30E, RT.
006 RW. 006, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, 13120, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 13120
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KYBPROJECT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: pink
: 41
: ===Hiburan dalam bentuk serial televisi dan konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas,
komedi, drama, berita, dan variasi; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Informasi hiburan, hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; Jasa penyedia hiburan melalui sistem
berbasis web dan portal online untuk pelanggan untuk berpartisipasi dalam permainan elektronik online yang berkaitan dalam
bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan
khusus dari maskot berkostum atau regu penari dalam permainan, pameran, klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya,
pertunjukan spesial dan pesta yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan
olahraga virtual; Jasa hiburan dalam bentuk pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi film gambar
bergerak, acara televisi, acara khusus untuk tujuan hiburan sosial, dan konten hiburan multimedia; Jasa hiburan dalam bentuk
pengembangan, kreasi, produksi, produksi teater; Jasa hiburan dalam bentuk penyediaan fasilitas bioskop multipleks; Jasa
hiburan dalam bentuk pertunjukan teater, musikal atau komedi secara langsung; Jasa hiburan dalam bentuk produksi dan
distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk pendek yang masing-masing menampilkan realitas, komedi,
drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk seri video mengenai keuangan; Jasa hiburan dan pendidikan dalam
bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik,
turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet
permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan, yaitu, acara
serial yang menampilkan permainan papan seluncur yang ditayangkan melalui platform berbagi video online; Jasa hiburan,
yaitu, jasa penyediaan program hiburan dan konten yang menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak
dan orang dewasa muda melalui televisi, satelit, Internet, jaringan nirkabel dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, dimana
program hiburan dan konten tersebut hanya yang berhubungan dengan serial hiburan animasi yang ditargetkan untuk anakanak dan orang dewasa muda dan menampilkan dua karakter fiksi, diantaranya adalah karakter apel antropomorfisme dan
karakter sayuran antropomorfisme; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui
layanan transmisi video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan virtual di mana pengguna dapat
berinteraksi untuk tujuan rekreasi, waktu luang atau hiburan; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan
permainan video online; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang tidak dapat diunduh dalam bidang
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permainan komputer dan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan presentasi audio dan video yang
tidak dapat diunduh dalam bidang permainan video melalui suatu situs web; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di
bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu,
penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang menampilkan komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau
animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan program berkelanjutan yang menampilkan
realitas, komedi, drama, berita, dan variasi yang disampaikan melalui internet, nirkabel, dan jaringan seluler; Jasa hiburan,
yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang
berkaitan dengan hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan,
fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan
museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan
dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan,
publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater,
permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa klub untuk tujuan hiburan yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa mengatur,
menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung, acara khusus hiburan, acara seni
dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa mengatur,
menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi, instruksi online, dan
program pembelajaran jarak jauh; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film, teater,
acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga;
Jasa pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan
seni populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu program multimedia yang sedang berlangsung, di bidang kepentingan umum,
didistribusikan melalui berbagai platform di berbagai bentuk media transmisi; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu,
pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan seniman; Jasa
pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas dalam bidang kesenian dan pembagian bahan yang berhubungan dengannya,
menyediakan kelas; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah komik dan novel bergambar yang
menyajikan cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan film bioskop; produksi dan distribusi
program televisi dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan video; jasa-jasa hiburan, yaitu produksi multimedia
pertunjukan hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, kartrid, disk
komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia hiburan, berita dan informasi melalui jaringan
komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program berkelanjutan yang menyajikan kartun
animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat komunikasi nirkabel, yaitu telepon seluler, tablet,
komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan televisi, yaitu, penciptaan, produksi dan distribusi
gambar yang dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video, video animasi, program televisi; jasa-jasa produksi
animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar bergerak audio dan visual untuk film, video dan televisi;
jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan
aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film dan pita video; jasa-jasa gedung bioskop, yaitu,
pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan teater langsung yang menyajikan karakterkarakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif secara on-line melalui jaringan elektronik yang
dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan permainan komputer secara online; penyediaan situs
web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan
video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop, program televisi
animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik; jasa-jasa taman hiburan dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu
pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan program pendidikan dibidang buku komik; Jasa
pengembangan, produksi, distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio, program televisi, gambar bergerak, konten
hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita,
realitas, dokumenter, acara terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan,
olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui
jaringan telekomunikasi, jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel;
Jasa penyediaan informasi hiburan di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik,
inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan
(wellness) yang disediakan melalui sebuah situs web; Jasa penyediaan layanan dan informasi pendidikan di bidang teknologi
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; Jasa
penyediaan panduan interaktif untuk mencari, memilih, merekam, dan mengarsipkan program televisi, gambar bergerak,
konten hiburan multimedia, podcast, dan rekaman suara; Jasa penyediaan informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi yang
dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi,
pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa penyelenggaraan acara kendaraan offroad untuk hiburan
atau olahraga; Jasa penyewaan mesin di tempat hiburan di koridor beratap; Jasa presentasi pertunjukan permainan; Jasa
produksi dan presentasi/penyuguhan untuk kompetisi, acara pentas panggung, pertunjukkan langsung dan acara dengan
partisipasi; Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan
aplikasi komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan,
hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, langsung pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi,
dan acara olahraga; Jasa-jasa presentasi tampilan audio-visual untuk tujuan hiburan; Layanan hiburan dalam bentuk
pertunjukan musik langsung; Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik secara langsung; Layanan
hiburan dalam sifat pengembangan, kreasi, produksi, distribusi, dan pasca produksi rekaman suara musik dan rekaman video;
Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater, produksi film, selain film iklan; Layanan hiburan untuk perjalanan,
yaitu, menyediakan basis data interaktif online berupa video dan konten buatan pengguna yang mengandung gambar digital,
foto, teks, grafik, audio, klip video, konten multimedia, dan pertunjukan visual dan audio; Layanan hiburan yang bersifat
menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu program televisi, klip, grafis, dan informasi yang berkaitan
dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer dan
jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan yang disediakan di acara olahraga; Layanan hiburan yang disediakan di sirkuit
balap motor; Layanan hiburan, pengeditan film, layanan studio film dan televisi; Layanan hiburan, yaitu mengorganisir dan
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menyelenggarakan acara, kompetisi, seminar, dan turnamen di bidang olahraga elektronik, permainan video, permainan
komputer, komputer, dan permainan; Layanan hiburan, yaitu penyediaan lingkungan virtual di mana pengguna dapat saling
berinteraksi untuk tujuan rekreasi, mengisi waktu luang, atau hiburan; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan akses ke
database interaktif elektronik dan online dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga, video, audio, visual, dan
materi audio-visual di bidang kepentingan umum; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan podcast di bidang manajemen proyek,
manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan hiburan, yaitu, partisipasi dalam balapan mobil sport; Layanan hiburan,
yaitu, penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi
dalam acara olahraga motor; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara olahraga perahu listrik; Layanan
olahraga, kebudayaan dan hiburan; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan air;
Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor; Layanan pelatihan, pendidikan dan
hiburan yang berkaitan dengan kendaraan udara; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan
kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh, drone, mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; Layanan pelatihan, pendidikan
dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road, kendaraan mainan anak-anak,
skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran,
yaitu kelas di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, literatur, ilmu sains, fisika,
bahasa, matematika, aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan politik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama
dan sekolah menengah atas; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas, seminar, dan lokakarya di bidang seni,
kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, hukum, ekonomi, obat-obatan, operasi, farmasi,
pertanian, teknik, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu social, geografi, sejarah dan politik di tingkat
perguruan tinggi; Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan
simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas
konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak, seni,
bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan konservasi; Layanan penerbitan elektronik, kelas pengayaan, layanan
penghibur, hiburan dan kegiatan budaya, hiburan oleh televisi protokol internet; Mempromosikan acara olahraga di televisi,
konser, festival, kompetisi, pameran, penampilan karya seni secara langsung maupun yang direkam; Mengatur kuliah,
pameran, demonstrasi, pameran dan presentasi; Mengatur pameran, kongres, seminar, dan konferensi untuk tujuan budaya
dan hiburan; Mengorganisasi, produksi dan presentasi kompetisi, kontes, permainan, kuis, ekshibisi, acara, pertunjukan,
pertunjukan dengan berkeliling, acara pementasan panggung, pertunjukan teater, konser, pertunjukan langsung dan acara
dengan partisipasi penonton; Menyediakan acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.;
Menyediakan informasi hiburan dan rekreasi; Menyediakan informasi hiburan mengenai permainan komputer dan permainan
video melalui suatu situs web; Menyediakan informasi hiburan tentang program televisi yang sedang berlangsung melalui
jaringan komputer global; Menyediakan program hiburan over the top (OTT) di bidang kepentingan umum; Menyelenggarakan,
mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk tujuan hiburan dan rekreasi; Organisasi dari
kompetisi-kompetisi (pendidikan atau hiburan); Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Pameran, Exhibition,
Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelatihan fisik, instruksi pelatihan fisik,
penyediaan informasi, termasuk online, tentang aktifitas pendidikan, pelatihan, hiburan, olah raga dan budaya; Pelatihan seni
olahraga bela diri kungfu; Pemberian informasi di bidang seni; Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau hiburan,
menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan permainan online; Pendidikan seni olahraga bela diri kungfu;
Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi,
travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan,
fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online
dari basis data komputer atau melalui Internet; Pengarahan atau presentasi pertunjukan drama; Pengaturan dan
penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes, permainan, konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau pendidikan;
Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan seluler dan nirkabel; Penyediaan
informasi berkaitan dengan bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan hiburan olahraga virtual yang
disediakan online dari database komputer atau jaringan komunikasi global; Penyediaan informasi online di bidang hiburan,
acara budaya dan olahraga; Penyediaan informasi, termasuk secara online, mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan,
olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan majalah on-line di bidang travel, makanan, fashion, seni, dan sastra;
Penyelenggara Kompetisi seni dan budaya; Penyelenggaraan klub penggemar untuk pengguna mainan konstruksi (pendidikan
dan hiburan), pengguna permainan elektronik dan/atau pengguna mainan, alat-alatnya dan permainan lain; Perantara
pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; Perencanaan acara khusus untuk tujuan
hiburan sosial; Perkumpulan seni olahraga bela diri kungfu; Permainan video online, jasa hiburan dan mengorganisir kompetisi
permainan video; Pertandingan seni olahraga bela diri kungfu; Pertunjukan musik, tarian, komedi, bacaan, puisi, teater, dan
hiburan sirkus, termasuk layanan yang disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; Pertunjukan seni
olahraga bela diri kungfu; Presentasi film; Presentasi pertunjukan secara langsung atau pra-rekam dan/atau film; Presentasi
video musik melalui perangkat seluler secara online; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran
web, media sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik,
turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi
kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan berita highlight, rekaman
video dan rekaman streaming video pada kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan,
kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga
elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan presentasi dan distribusi film animasi; Produksi hiburan dalam bentuk seri
televisi; Produksi, presentasi, pertunjukan, distribusi, ekshibisi, sindikasi, penyediaan jaringan dan penyewaan program, acara
dan film televisi, film animasi dan rekaman suara dan video; Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi dan penyewaan
rekaman audio, rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film animasi, program televisi, konten digital yang berkaitan
dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; Produksi,
presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan hiburan untuk anak-anak; Produksi,
presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan kegiatan olahraga; Produksi, presentasi,
sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan pendidikan; Program hiburan yang sedang
berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi, komunikasi seluler, komunikasi nirkabel, internet, jaringan komunikasi
elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa, berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode, makanan, keuangan,
musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness)
terkini; Publikasi yang tidak dapat diunduh dalam bentuk buku yang menampilkan
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karakter dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku komik, buku anak-anak, panduan strategi, majalah
yang menampilkan karakter dari fitur animasi, aksi petualangan, komedi dan/atau drama, buku mewarnai, buku aktivitas anak
dan majalah di bidang hiburan; Pusat hiburan keluarga; Pusat rekreasi keluarga yang bertemakan hiburan atau pendidikan;
Sarana pendidikan hiburan dan rekreasi; Topeng Betawi (Kesenian Teater Betawi); Topeng Blantek (Seni Pertunjukan);
Ujungan (Seni Ketangkasan Pukulan Rotan); Wawancara tokoh-tokoh kontemporer untuk tujuan hiburan; agen pemesanan
untuk layanan hiburan; bimbingan pengajaran seni penyiaran; bimbingan seni kecantikan; expo mengenai kesenian,
kebudayaan, dan pendidikan; galeri seni untuk tujuan budaya; galeri seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; galeri seni
untuk tujuan pendidikan; hiburan; hiburan dalam pertunjukan oleh penyanyi; hiburan dalam sifat kompetisi angkat berat;
hiburan dalam sifat kompetisi trek dan lapangan; hiburan dalam sifat kontes gulat; hiburan dalam sifat pertunjukan grup vokal
musik; hiburan dalam sifat pertunjukan kembang api; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra; hiburan dalam sifat pertunjukan
orkestra simfoni; hiburan dalam sifat pertunjukan senam; hiburan dalam sifat produksi panggung dan kabaret; hiburan dalam
sifat produksi teater; hiburan dalam sifat turnamen tenis; hiburan di alam kontes kecantikan; hiburan di alam produksi teater
makan malam; informasi hiburan dan rekreasi; informasi yang berkaitan dengan hiburan permainan komputer disediakan
secara online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau
hiburan yang disediakan secara online atau melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan
dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi
atau radio; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan
disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; instruksi di bidang seni pertunjukan; instruksi di bidang seni
visual; instruksi senam; instruksi seni; instruksi seni bela diri; instruksi seni bela diri campuran (MMA); instruksi seni
kecantikan; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan konten buatan pengguna yang tidak dapat diunduh, media elektronik,
konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa hiburan
berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan berupa suatu serial televisi yang sedang berlangsung yang
tersedia melalui televisi dan mengirim (streaming) internet online dalam bidang permainan komputer; jasa hiburan dalam
bentuk objek wisata taman hiburan, yaitu area yang mempunyai tema tertentu; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan konten
audio-visual, film, video, program televisi, serial animasi, dan materi multimedia lainnya dalam bidang permainan komputer
dan permainan video; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan konser; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan oleh penyanyi;
jasa hiburan yaitu rangkaian program multimedia yang menampilkan fiksi ilmiah dan drama melalui layanan streaming; jasa
hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; jasa hiburan, yaitu jasa film, program televisi dan produksi
video; jasa hiburan, yaitu menyediakan acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan
film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet yang semuanya
menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu menyediakan film, gambar bergerak, dan film
(movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di internet, semuanya
menampilkan konten hiburan, melalui jaringan komputer global; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara dari
permainan elektronik yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
realitas tertambah (augmented reality) yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu
produksi acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu serial televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan materi di
bidang fiksi ilmiah dan drama; jasa hiburan, yaitu, mengorganisir pertemuan penggemar secara langsung dan konferensi
dengan aspek taktis dari suatu permainan (gameplay) interaktif antara partisipan dalam bidang permainan, permainan video
dan olah raga elektronik; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan komputer yang tidak dapat
diunduh untuk digunakan pada perangkat bergerak; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak
realitas maya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; jasa hiburan, yaitu, menyediakan
penggunaan sementara program permainan komputer multimedia interaktif yang tidak dapat diunduh; jasa hiburan, yaitu,
menyediakan permainan komputer dan elektronik online; jasa hiburan, yaitu, menyediakan suatu situs web yang menampilkan
permainan, puzzle dan informasi mengenai permainan gawai; jasa hiburan, yaitu, penyediaan podcast dalam bidang teknologi,
Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa komisi karya seniman; jasa konsultasi di bidang hiburan; jasa pameran
seni; jasa pelatihan di bidang musik, hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan produksi video; jasa
pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang hiburan, animasi, buku komik dan seni
populer; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran, kompetisi dan acara pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang
terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang
virtual).; jasa produksi hiburan langsung, yaitu, acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen; jasa yang menampilkan
hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya
melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik, berita,
dokumenter, acara terkini, dan seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa pendidikan yaitu mengatur
dan menyelenggarakan presentasi –presentasi pendidikan bagi para wirausaha di bidang usaha; jasa-jasa studio kesenian
ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting, nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi; jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau
hiburan); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming konten hiburan dan live streaming video
acara hiburan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas tertambah (augmented reality) online;
jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan lingkungan realitas virtual/maya (virtual reality) online; jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan (games) interaktif; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran (mixed
reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu,
menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas
tertambah (augmented reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas tertambah (augmented reality),
hiburan interaktif dan konten realitas tertambah (augmented reality games); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan
permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas virtual/maya
(virtual reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas virtual/maya (virtual reality games), hiburan
interaktif dan konten realitas virtual/maya (virtual reality); kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan sehubungan
dengan kapal pesiar dan wisata; keramahan perusahaan dalam sifat layanan hiburan; klub automotif (hiburan); konsultasi di
bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang pendidikan,
pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konten hiburan,
termasuk konten interaktif, semuanya disediakan melalui situs web; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan
oleh galeri seni; layanan fan club berkaitan dengan hiburan; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau hiburan;
layanan galeri seni untuk tujuan hiburan; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan
tujuan pendidikan lebih lanjut; layanan hiburan; layanan hiburan audio; layanan hiburan berupa layanan pengembangan,
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penciptaan/kreasi, produksi dan pasca produksi konten hiburan multimedia; layanan hiburan dalam hal menyediakan dan
mengatur pemutaran film; layanan hiburan dalam kontes seni bela diri campuran (MMA); layanan hiburan dalam sifat kontes
aikido; layanan hiburan dalam sifat kontes capoeira; layanan hiburan dalam sifat kontes jiu-jitsu Brasil; layanan hiburan dalam
sifat kontes judo; layanan hiburan dalam sifat kontes jujutsu; layanan hiburan dalam sifat kontes karate; layanan hiburan
dalam sifat kontes kickboxing; layanan hiburan dalam sifat kontes seni bela diri; layanan hiburan dalam sifat kontes tinju;
layanan hiburan dalam sifat kontes yang menarik; layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi
program televisi; layanan hiburan dalam sifat program televisi berbasis realitas yang berkelanjutan; layanan hiburan dalam
sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang olahraga; layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film,
acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi,
ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan di
alam kontes Sambo; layanan hiburan di alam kontes muay thai; layanan hiburan disediakan melalui jaringan komunikasi
global; layanan hiburan disediakan oleh seniman pertunjukan; layanan hiburan interaktif; layanan hiburan kapal pesiar;
layanan hiburan klub malam; layanan hiburan langsung; layanan hiburan menjadi penyediaan televisi untuk orang yang kurang
mampu; layanan hiburan musik; layanan hiburan musik dan audiovisual; layanan hiburan online; layanan hiburan sifat kontes
taekwondo; layanan hiburan teater; layanan hiburan televisi; layanan hiburan, yaitu, memberikan ulasan musik online, komedi,
dan rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu, membuat musik, komedi, dan rekomendasi perekaman kata yang
diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya;
layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan menyediakan klip video pertunjukan musik, komedi, dan
ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan game realitas tertambah (augmented reality) dan konten hiburan interaktif; layanan hiburan, yaitu, menyediakan
rekaman audio dan video yang tidak dapat diunduh, yang direkam sebelumnya yang menampilkan musik dan hiburan musikal
online melalui jaringan komputer global; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara
hiburan secara langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan hiburan, yaitu, penyediaan rekaman musik live,
komedi, dan rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi audio dan video melalui komputer global dan
jaringan komunikasi lainnya; layanan kemah liburan [hiburan]; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga
dan pendidikan); layanan klub malam [hiburan]; layanan konsultasi di bidang hiburan yang disediakan melalui Internet;
layanan lukisan seni mural; layanan pelatihan perawatan kesehatan yang menawarkan panggilan atau obrolan (chats),
pemberitahuan, kemampuan untuk melacak aktivitas, solusi manajemen/pengelolaan insentif dan tantangan
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan dan hiburan yang
disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni dan kerajinan;
layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; layanan
pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian turbin, kompresor pompa sentrifugal pasir; layanan pendidikan, pelatihan
dan hiburan; layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya
pelaksanaan kompetisi dan tantangan pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya memberikan
pengakuan dan insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang pertanian memberikan pengakuan dan
insentif dengan cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya;
layanan pengajaran yang disediakan oleh sekolah seni rupa; layanan pengaturan dan penyelenggaraan kelas-kelas
pendidikan, seminar pendidikan, road show pendidikan, konferensi pendidikan dan presentasi pendidikan mengenai
infrastruktur virtual, penyimpanan virtual dan jaringan virtual; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film,
video, dan efek audio untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan produksi perangkat lunak
hiburan multimedia; layanan sekolah seni bela diri; loka karya, seminar dan perkemahan dalam bidang kesenian; melakukan
acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan
budaya; melakukan kegiatan hiburan; melakukan pameran di bidang hiburan; memberikan informasi berkaitan dengan
organisasi pendidikan, budaya, olahraga dan pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan
permainan; memberikan informasi hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi pendidikan
kepada pengemudi kendaraan dan penumpang memberikan hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang;
memberikan informasi tentang hasil pertandingan seni bela diri; memberikan pelatihan seni bela diri; memberikan pendidikan
di bidang seni yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui kursus
korespondensi; mengatur acara film, acara musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur acara
hiburan; mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara hiburan langsung; mengatur dan melakukan
acara mencicipi anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan
hiburan, olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang hiburan; mengatur dan menyelenggarakan
kompetisi [pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan;
mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; mengatur kompetisi untuk pendidikan atau hiburan;
mengatur malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan dan acara hiburan lainnya;
mengatur upacara penghargaan dan malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur upacara penghargaan untuk tujuan hiburan;
mengatur, memimpin dan mengatur seminar, presentasi kuliah dan simposium untuk pelatihan bahasa; mengatur,
mengorganisir, dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; mengatur, mengorganisir, mengadakan, dan
menyelenggarakan acara hiburan sosial; mengorganisir acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya
untuk tujuan amal; mengorganisir dan melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan; mengorganisir dan
mengadakan acara hiburan untuk tujuan penggalangan dana; mengorganisir konvensi, konferensi, seminar, kelas dan
lokakarya dan pameran dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, rekreasi atau budaya; menyediakan
acara televisi, film,
dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia; menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan bahan seni dan kerajinan untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan seni
dan kerajinan dan bahan-bahan pendidikan yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang untuk anak-anak yang
membutuhkan dan kurang mampu [layanan amal]; menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet
berupa laporan peristiwa saat ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan database
komputer, elektronik dan online untuk penggunaan pendidikan, rekreasi dan hiburan di bidang hiburan dan di bidang minat
kelompok menengah, perguruan tinggi, sosial dan masyarakat; menyediakan fasilitas hiburan; menyediakan fasilitas museum
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[presentasi, pameran]; menyediakan fasilitas olah raga untuk rentang tembak senjata; menyediakan fasilitas senam;
menyediakan fasilitas taman hiburan (amusement park); menyediakan fasilitas teater seni pertunjukan; menyediakan film,
acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia
dan informasi yang tidak dapat
diunduh; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia,
dan informasi melalui situs web; menyediakan hiburan melalui video podcast di bidang olah raga; menyediakan hiburan musik
live; menyediakan informasi hiburan melalui situs web; menyediakan klip video online yang tidak dapat diunduh dan konten
digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan teks dari dan terkait dengan fiksi ilmiah dan serial televisi
dramatis; menyediakan kursus pengajaran di bidang seni; menyediakan layanan arcade hiburan; menyediakan layanan kamp
atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan
perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan
perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan
perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan
layanan perkemahan senam [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan permainan melalui aplikasi messenger seluler; menyediakan pameran seni online untuk keperluan
budaya atau pendidikan; menyediakan publikasi audio yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer, yaitu secara
berkala dan laporan perihal pendidikan, hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai; menyediakan publikasi online
dalam bentuk buku audio yang menampilkan konten hiburan; menyediakan publikasi online dalam bentuk e-book yang
menampilkan konten hiburan; menyediakan situs web yang menampilkan blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh berupa
artikel dalam bidang kesenian; menyediakan situs web yang menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam
sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip
musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video
musik; menyedikan informasi, memberikan nasehat, berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan, olahraga dan
budaya; menyelenggarakan lokakarya dan seminar dalam apresiasi seni; menyelenggarakan pameran dan acara untuk tujuan
budaya, pendidikan, atau hiburan; organisasi acara budaya dan seni; organisasi acara hiburan; organisasi acara hiburan
cosplay; organisasi acara hiburan sosial; organisasi acara pendidikan dan hiburan untuk para profesional dan eksekutif;
organisasi dan presentasi acara, kompetisi, permainan, konser dan acara hiburan; organisasi dan presentasi pertunjukan;
organisasi festival arsitektur untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival etnis untuk tujuan budaya atau hiburan;
organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi kegiatan hiburan untuk perkemahan musim panas;
organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi kompetisi untuk pendidikan atau hiburan;
organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya;
organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; organisasi pertunjukan hiburan; organisasi, presentasi dan produksi
pertunjukan dan pertunjukan live; organisasi, produksi dan presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan;
organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara
dan kegiatan lainnya; organisasi/manajemen hosting pameran untuk tujuan hiburan, budaya dan pendidikan; pameran
kesenian; pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pelatihan seni dan
budaya betawi; pelatihan seni tari (pendidikan); pemberian apresiasi dan insentif melalui penghargaan dan kontes untuk
menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen bisnis; pemberian apresiasi dan insentif melalui penghargaan dan kontes
untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen proyek; pemberian apresiasi dan insentif melalui penghargaan dan
kontes untuk menunjukkan keunggulan dalam bidang manajemen strategis; pemberian informasi mengenai jasa hiburan yang
disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; pemberian informasi mengenai jasa taman hiburan; pemberian informasi
mengenai penyediaan fasilitas hiburan; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu
konten hiburan multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi,
dan foto di bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam,
pendidikan, drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; pemesanan kursi untuk acara hiburan; pemesanan
seniman pertunjukan untuk acara (layanan promotor); pemodelan untuk seniman; pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan
industri musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang musik dan hiburan; pendidikan di bidang musik dan hiburan;
penerbitan multimedia atas perangkat lunak untuk permainan komputer dan perangkat lunak untuk permainan video melalui
siaran elektronik multimedia atau transmisi jaringan, semua untuk hiburan; pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya,
layanan hiburan dalam sifat penciptaan, pengembangan, dan produksi program televisi, proofreading naskah, produksi konten
digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui
broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau
berseri, situs hiburan dan outlet-outlet video-on-demand yang berkaitan; pengorganisasian dan presentasi pertunjukan
langsung; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan seminar, simposium, konferensi, presentasi kuliah, forum atau
lokakarya; penyediaan fasilitas mesin hiburan otomatis dan taman hiburan; penyediaan film, gambar bergerak, dan film
(movies), program televisi, program multimedia yang tidak dapat diunduh, semuanya menampilkan konten hiburan, melalui
layanan video-sesuai-permintaan; penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi, film, permainan dan musik melalui
jaringan komputer dan jaringan komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan informasi hiburan yang berhubungan
dengan suatu karakter animasi dan suatu serial televisi animasi melalui situs web; penyediaan jasa-jasa hiburan yang
mendidik untuk anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; penyediaan jasa-jasa perkemahan liburan [hiburan
atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga menunggang kuda [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa
perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan voli [hiburan atau
pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan klip video yang tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya
yang berisi audio, video, karya seni, dan/atau teks dari atau berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyediaan
materi-materi seni, kerajinan, dan pendidikan untuk anak-anak yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang; penyediaan
pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, dan juga informasi mengenai
pertunjukan televisi, film, kartun dan konten hiburan multimedia melalui suatu situs web; penyediaan program dan konten
hiburan, yaitu, jasa pemrograman televisi berupa suatu serial televisi animasi; penyediaan rekreasi klub, fasilitas olahraga dan
ruang senam; penyediaan video online yang tidak dapat diunduh yang menampilkan konten yang berkaitan dengan seni,
desain, alas kaki, dan pakaian; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan acara hiburan langsung dan
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festival film; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; penyewaan karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program
televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi,
drama, musik, dan video musik; perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara
kelulusan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan penggalangan dana amal; perencanaan
pesta [hiburan] untuk acara sosial; perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan acara hiburan, tidak termasuk film,
pertunjukan, teater, pertunjukan musikal, olahraga, balapan kuda, balapan sepeda, balap perahu dan balap mobil; persewaan
karya seni; presentasi acara hiburan langsung; presentasi bioskop; presentasi bioskop di bioskop, bioskop drive-in dan
bioskop terbuka; presentasi dan penyewaan rekaman suara dan gambar; presentasi dari acara televisi dan radio; presentasi
drama; presentasi film; presentasi film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik; presentasi film, pertunjukan, permainan
atau pertunjukan musik; presentasi gambar bergerak; presentasi karya seni visual dan sastra kepada publik untuk tujuan
budaya atau pendidikan; presentasi komedi improvisasi langsung; presentasi konser musik; presentasi opera; presentasi
permainan langsung seperti bingo; presentasi pertunjukan air, api, dan cahaya yang disinkronkan; presentasi pertunjukan
badut; presentasi pertunjukan berkuda; presentasi pertunjukan bernyanyi; presentasi pertunjukan hiburan langsung;
presentasi pertunjukan komedi improvisasi; presentasi pertunjukan komedi live; presentasi pertunjukan komedi stand-up;
presentasi pertunjukan langsung; presentasi pertunjukan langsung oleh band-band musik; presentasi pertunjukan langsung
oleh grup musik; presentasi pertunjukan langsung oleh grup rock; presentasi pertunjukan langsung yang menampilkan
pertunjukan vokal dan instrumental yang direkam sebelumnya yang ditampilkan di layar lebar; presentasi pertunjukan lantai
musik di tempat pertunjukan; presentasi pertunjukan musik; presentasi pertunjukan orkestra; presentasi pertunjukan
panggung; presentasi pertunjukan roller-skating; presentasi pertunjukan seluncur es; presentasi pertunjukan sirkus; presentasi
pertunjukan sulap; presentasi pertunjukan tari langsung; presentasi pertunjukan teater; presentasi pertunjukan teater di tempat
pertunjukan; presentasi produksi musik Natal langsung; presentasi rekaman suara dan gambar; presentasi teater film atau
produksi dan distribusi film (movie film); presentasi teater film ; presentasi variety show; produksi dan distribusi karya audiovisual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk
streaming atau mengunduh dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan
video musik; produksi dan presentasi film untuk
tujuan hiburan; produksi dan presentasi rekaman audio dan video, dan gambar diam dan bergerak; produksi film rekaman
video dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan
atau publisitas; produksi fitur hiburan langsung; produksi hiburan audio; produksi hiburan dalam bentuk pertunjukan film,
televisi, radio dan video yang berkaitan dengan perjalanan; produksi hiburan langsung; produksi hiburan langsung dan fitur
televisi; produksi pencahayaan untuk tujuan hiburan; produksi pertunjukan taman hiburan; produksi program televisi di bidang
mode untuk tujuan hiburan; produksi, distribusi dan penyewaan
konten audio-visual untuk tujuan
hiburan dan pendidikan; program televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan konten hiburan; publikasi buku dan
majalah sehubungan dengan musik dan hiburan; publikasi eBook dan buku audio
yang tidak dapat diunduh dan
publikasi elektronik lainnya dengan
konten hiburan; pusat hiburan dan tempat permainan hiburan beratap; reservasi hiburan dan kesenangan; sarana pendidikan
dan outbond (Hiburan); sarana pengembangan kegiatan-kegiatan (Hiburan); sarana pengembangan sumber daya manusia
(Hiburan); sarana rekreasi dan hiburan alam (Hiburan); senam virtual; studio rekaman dan layanan studio film untuk produksi
presentasi multimedia===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071778
: 22/10/2021 12:00:40
:
: PT. Solusi Pangan Sehat

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Graha DLA Lt.2-Suite 6, Jl. Otto Iskandar Dinata No. 392, Kota Bandung, Jawa
Barat, 40242
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 43
: ===Catering makanan sehat; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyediaan

740

makanan dan minuman; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings);
Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe-kafe; Kafetaria; Layanan kafe;
Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database
komputer atau dari internet; Layanan kedai makan; Layanan menjemput makanan; Layanan pariwisata sebagai penyediaan
informasi tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan
dengannya; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba;
Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan;
Penyediaan katering; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Sediaan-sediaan makanan; Sediaansediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat yang menghidangkan
kudapan; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering hotel; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering untuk
lembaga pendidikan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan
minuman; jasa memasak makanan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe;
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kafe; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering makanan dan minuman; katering
makanan dan minuman untuk institusi; katering yang menyediakan makanan dan minuman; layanan bistro; layanan kafe dan
kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafetaria; layanan katering keliling; layanan katering luar; layanan katering untuk
pusat konferensi; layanan katering untuk rangkaian keramahtamahan; layanan katering untuk sekolah; layanan pemesanan
dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan persiapan makanan; layanan restoran keliling; layanan ruang publik,
bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan
untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan yang menawarkan makanan dan minuman
untuk dibawa pulang; melayani makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan
dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan layanan
restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan
penginapan di resor kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan;
pemesanan jasa katering; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan yang dibawa pulang
dan layanan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi
segera; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; rumah makan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D082021071779
: 22/10/2021 12:02:48
:
: TABINA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl.Gatot Subroto no. 325 rt.001 rw.002 kel.Maleer Kec.Batununggal Kota Bandung,
Kota Bandung, Jawa Barat, 40274
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: teby.label
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM-EMAS-ABU
: 25
: ===Daster anak-anak; Daster menyusui; Daster tidur; Gamis pria; Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom; Kerudung
kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Pakaian bagian
bawah piyama; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian,
syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya
(intimates); Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan
sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian
dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk
olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam
dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas,
jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa
lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja,
kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju
olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai
penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris
basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek,
pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian
mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga
air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai,
topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut
palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; atasan
berkerudung; celana bayi [pakaian dalam]; celana dalam [pakaian]; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang
digabungkan dengan pakaian luar; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); daster; gamis; gaun; gaun bayi; gaun
bersalin; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti; gaun kasmir; gaun koktail; gaun kulit; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun
pengantin; gaun perawat; gaun pesta; gaun rajut; gaun rajutan; gaun tabung; gaun tenis; gaun untuk anak-anak; gaun untuk
wanita; jaket berkerudung; kerah untuk gaun; kerudung [pakaian]; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies);
pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian
kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal,
kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang
menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit),
pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, termasuk
pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana
dalam, pakaian tidur; piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang
dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; pullover berkerudung; sundresses===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: JID2021071780
: 22/10/2021 12:04:45
:

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: PT PRIMAFOOD INTERNATIONAL

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Ancol Barat VIII No. 1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, jakarta Utara,
14430, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14430
: Yustinus Badhernus Solakira S.H.
: MAPLE PARK TA-2Y Jalan HBR Motik No.2 Sunter Agung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Unggas
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange dan Hitam
: 43
: ===Bar kopi dan jus; Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan makanan dan
minuman; Kafe kopi; Kantin; Kedai es krim; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan
dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kopi ( Kafe ); Layanan bar kopi;
Layanan reservasi untuk memesan makanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran
daging panggang; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Ruang es krim (parlours); Tempat makan yang
menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menyediakan makanan dan
minuman; Warung makan; bar kopi; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa
tempat makan yang menyajikan kudapan; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman oleh toko
roti; katering yang menyediakan makanan dan minuman; kedai roti dan kue (bakeries); layanan bar kopi dan kedai kopi
(penyediaan makanan dan minuman); layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan kafetaria dan kantin; layanan
kantin; layanan kantin swalayan; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar;
layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan reservasi restoran; layanan restoran cepat saji; layanan ruang publik,
bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan snack-bar dan kantin; layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; melayani makanan dan minuman; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman
jus buah; memasok makanan untuk konsumsi segera; mengambil layanan makanan cepat saji; menyajikan makanan dan
minuman; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman di restoran; pelayanan dalam
menyediakan makanan dan minuman; penyajian makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk
dikonsumsi; penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel; penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji;
persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan makanan, yaitu,
pemotongan ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk
konsumsi segera; ruang es krim; sediaan-sediaan makanan dan minuman; tempat makan yang menyediakan kudapan
(penyediaan makanan dan minuman); warung kopi; warung makan tradisional===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071781
: 22/10/2021 12:06:58
:
: PT. SARANA BAYI SUKSES

540 Etiket

: Jl. BANDENGAN SELATAN NO. 43 KOMPLEK PURI DELTAMAS BLOK I NO. 16,
KEL. PEJAGALAN, KEC.
PENJARINGAN
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MATTEO by LITTLE BABY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH
: 11
: ===Alat penyaringan air; Alat untuk menjaga minuman panas tetap hangat, alat untuk membuat air hangat; Instalasi
penerangan, pemanasan, penghasilan uap, memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan
instalasi kesehatan; Kakus (WC); Kloset air; Pemanas bantal secara elektrik, bukan untuk tujuan medis; Pengering futon
elektrik untuk keperluan rumah tangga; Peralatan untuk membasmi kuman dengan tujuan medis atau kesehatan; adaptor toilet
duduk dan adaptor toilet duduk untuk anak-anak; alat destilasi *; alat memasak sous-vide, listrik; alat pemanas dan pendingin
untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin; alat penyeteril untuk botol susu bayi; alat sterilisasi untuk botol bayi; alat
ventilasi; aparat AC; aparat dan instalasi pengering; aparat dan mesin pemurni air; aparat dan mesin pemurni udara; aparat
disinfektan untuk tujuan medis; aparat fumigasi, bukan untuk tujuan medis; aparat pelunakan air dan instalasi; aparat
pemanas; aparat pemanasan, listrik; aparat penghilang bau, bukan untuk penggunaan pribadi; aparatur desiccating; aparatur
disinfektan; aparatur pembangkit uap; aparatur pengeringan; aparatur sterilisasi buku; aparatus ionisasi untuk pengobatan
udara atau air; bak mandi; boiler pemanasan; botol air panas; ceret, listrik; cincin memasak; dispenser disinfektan untuk toilet;
evaporator; filter untuk air minum; fitting mandi; footmuffs, elektrik dipanaskan; footwarmers listrik; footwarmers, non-listrik;
generator microbubble untuk mandi; humidifier; instalasi distribusi air; instalasi mandi; instalasi mandi mandi; instalasi pasokan
air; instalasi pemanas; instalasi pembangkit uap; instalasi pemurnian air; katup termostatik [bagian dari instalasi pemanas];
katup udara untuk instalasi pemanas uap; kaus kaki, elektrik dipanaskan; ketel uap, selain bagian dari mesin; kipas angin
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[AC]; kipas listrik untuk penggunaan pribadi; kolektor panas matahari [pemanasan]; kompor; kompor [aparat pemanas];
kompor memasak; kursi toilet; lampu depan portabel; lampu kuman untuk pemurni udara; lampu sinar ultraviolet, bukan untuk
tujuan medis; lemari display dipanaskan; lemari display pendingin; listrik botol air panas; mangkuk toilet; mesin pembuatan
roti; mesin pengering industri untuk pemanasan dan dehumidifikasi untuk digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas
dan pembangkit listrik; multicookers; obor kepala; oven microwave [aparat memasak]; oven roti; panci pemanas; pemanas air;
pemanas cangkir USB-powered; pemanas celup; pemanas elektrik untuk botol bayi; pemanas listrik; pemanas, listrik, untuk
botol minuman; pemanasan filamen, listrik; pemasangan toilet duduk dan sanitasi yang dapat dibawa; pembakar kuman;
pembilasan peralatan untuk toilet; pendinginan instalasi dan mesin; pengering piring listrik; pengering rambut; pengering
udara; penghangat listrik untuk botol susu; penghangat minuman, listrik; penghangat piring; penghangat saku; penghangat
tangan USB-powered; penguap; pengukus makanan, listrik; peralatan dan instalasi pendingin; peralatan dan instalasi sanitasi;
peralatan dan perlengkapan penseteril dan penyeteril; peralatan kamar mandi; peralatan memasak, listrik; peralatan untuk bak
cuci, bak dan bak mandi; perangkat pensterilisasi di perjalanan untuk peralatan makan dan botol susu bayi; piring panas;
piring pemanas; pompa panas; radiator [pemanasan]; radiator, listrik; regenerator panas; ruang bersih [instalasi sanitasi];
saluran bak mandi; selimut, listrik, bukan untuk tujuan medis; sink; soket untuk lampu listrik; sterilisasi; sterilisasi air; sterilisasi
listrik untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi uap; sterilisasi udara; sterilisasi untuk botol susu; susu instalasi pendingin;
tangki air panas; tank toilet; termo-pot, listrik; toilet; toilet diadaptasi untuk digunakan oleh fisik cacat; toilet, portable; uap
aparat wajah [sauna]; unit pemurni udara; urinal menjadi perlengkapan sanitasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071782
: 22/10/2021 12:12:17
:
: Ir. Haryono

540 Etiket

: Perumahan Cijambe Indah, Jl. Vijaya Kusumah XIV Blok E No. 32, RT/RW 007/007,
Kel. Pasir Endah, Kec. Ujungberung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40619
: Donny Alamsyah Sheyoputra S.H., LL.M.,
: Sheyoputra Law Office Sampoerna Strategic Square Tower B, Lt. 18, Jend.
Sudirman Kav. 45-46

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: APL The Symbol Of Homey Residential + Lukisan
: APL : Anugerah Pratama Lazuardi Yaitu Perusahaan Milik Pemohon. The Symbol Of Homey
Residential : Simbol Perumahan Yang Nyaman.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hijau, Jingga Kemerahan dan Hitam
: 36
: ===Jasa penyediaan real estate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan
seperti agen dan makelar property, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan property; Jasa
pertukaran bagi waktu (timeshare) real estate; Penilaian real estat; Sewa-guna real estate, jasa manajemen real estat, jasa
investasi real estat, layanan hipotek; Valuasi dalam bidang real estate; investasi Real Estate; jasa agen real estate untuk
penyewaan properti real estate, termasuk bangunan komersial dan pusat perbelanjaan; jasa konsultasi, advis dan informasi
yang berkaitan dengan real estate; jasa penjualan real estat; layanan properti real estat; layanan real estat; manajemen real
estate, termasuk di bidang pusat perbelanjaan; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui database
komputer; mengelola reksa dana, dana investasi lahan yasan (real estate investment trusts / REITS), dan dana lainnya yang
meliputi real estate, aset terkait real estate, utang terkait real estate atau sekuritas yang didukung oleh atau real estate, bunga
dalam real estate, aset terkait real estate, atau terkait real estate utang; penasehat real estat; pengoperasian real estate, yaitu
pendirian bangunan komersial, termasuk pusat perbelanjaan; penyewaan kantor, real estate dan apartemen; penyewaan toko
yang bebas bea [real estate]; urusan real estat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071783
: 22/10/2021 12:15:18
:
: SIGIT KHURNIAWAN

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sidosermo 4 Gg. 14 / 52 A, RT.006/RW.003, Kel. Sidosermo, Kec. Wonocolo,
Kota Surabaya, Jawa Timur
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Losion pelindung sinar UV; Losion
untuk wajah; Perona Pipi; Sabun; Sampo; cat kuku; deodoran untuk manusia; kapas untuk keperluan kosmetik; kondisioner
rambut; kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik untuk kulit; krim pemutih kulit; krim perawatan rambut; krim wajah; lipstik;
losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion kosmetik; lotion rambut tanpa obat; lulur; lulur kosmetik; maskara; masker

740
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kecantikan; masker rambut; minyak rambut; parfum; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil mata; perona mata; petroleum jelly
untuk keperluan kosmetik; pewarna rambut; pomade rambut; pomades untuk keperluan kosmetik; produk sabun; riasan mata;
sabun mandi*; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
tujuan pelangsingan; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan menghapus make-up; sediaan perawatan kuku;
sediaan perawatan rambut; sediaan pewarnaan rambut; susu pembersih; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tonik rambut;
wangi-wangian===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071784
: 22/10/2021 12:18:10
:
: Karina Betari Adre

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: CBD Pluit Tower Akasia Lantai 18F, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ciye Sehat
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Muda, Merah Muda, Kuning, Orange, Hijau Muda, Hijau Tua, Dasar Putih
: 31
: ===Buah segar; buah dan sayuran segar; buah segar dan belum diolah; buah segar organik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 8 Robinson Road #13-00 ASO Building Singapore 048544.
: Rayindra Akbar S.H.
: Roosdiono & Partners, The Energy 32nd Floor SCBD Lot 11 A Jalan Jend. Sudirman
Kavling 52-53, Jakarta 12190 Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CHARGED + Lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Biru Tua, Biru Muda, Ungu dan Turquoise.
: 9, 12
: ===Baterai, listrik, untuk kendaraan; Perangkat lunak aplikasi web; akumulator, listrik, untuk kendaraan; aplikasi seluler yang
dapat diunduh; baterai; baterai listrik untuk menyalakan kendaraan listrik; helm pelindung; komputer tablet; pemancar sinyal
elektronik; peralatan telekomunikasi portabel; perangkat lunak komputasi awan yang dapat diunduh; perangkat lunak
komputer; perangkat lunak komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel; ponsel pintar; stasiun pengisian untuk kendaraan
listrik===
===Sepeda listrik; bagian struktural untuk kendaraan; bagian struktural untuk mobil; bagian struktural untuk sepeda; bagian
struktural untuk sepeda motor; kendaraan elektrik; mobil listrik; sepeda motor listrik; skuter listrik menyeimbangkan diri; skuter
listrik roda dua self-balancing; skuter listrik satu roda self-balancing===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

566

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: DID2021071785
: 22/10/2021 12:18:31
:
: NO BRAND BIKE PTE. LTD.

: DID2021071786
: 22/10/2021 12:19:14
:
: YAYASAN HARAPAN BUNDA

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: JL. PROKLAMATOR NO. 116 A, TERBANGGI BESAR, LAMPUNG TENGAH,
Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, 34163
: Ika Citra Dewi S.T
: CIDID LAW FIRM & IP SERVICES Menara Karya Lantai 28, Jl. H.R. rasuna Said
Blok X-5. Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950

: Merek Kata dan Lukisan
: BUCIN BUNDA SKIN CLINIC Solusi Terbaik Perawatan Kulit Anda
: Secara konseptual, merek “BUCIN BUNDA SKIN CLINIC SOLUSI TERBAIK PERAWATAN KULIT”
memiliki makna yang merupakan bagian singkatan dari nama Pemohon sendiri yakni YAYASAN
HARAPAN BUNDA.
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, merah mudah (pink), ungu, putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah,
mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker
pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner,
pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang kosmetik untuk mandi;
Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat
alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari
kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak
muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk
penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Highlighter badan
kosmetik; Highlighter kulit (kosmetik); Hyaluronic serum; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat nonmedis; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit,
serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik
perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk
perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak
bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di
sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krem
Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit
yang tidak mengandung obat; Krim dan minyak untuk berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah
sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk
penggunaan medis); Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pembersih (kosmetik);
Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim
tabir surya; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk tumit; Krim
untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk
digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu
dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Losion
dan serum; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion
pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur
untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering
(kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit
sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak, krim
dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab
(kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai
kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih make-up; Pembersih wajah
(kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk-produk makeup, seperti,
makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas
bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku;
Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun anti keringat; Sabun cair wajah; Sabun dengan
bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun
penghilang bau badan; Sabun untuk muka; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi
shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik;
Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel
tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan
& bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik
untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan
kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik,
yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik;
Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaansediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih
wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan
pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum
Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata;
Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit;
Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab
Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; Vitamin rambut; Zat pelembab,
yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; bantalan diresapi dengan sediaan
melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; barang-barang
toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basis untuk make-up; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan
kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; busa kosmetik yang mengandung tabir
surya; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk
keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan
kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel mata untuk keperluan
kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan
wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; jel dan krim untuk mandi
shower; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kaus kaki diresapi
dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kit
wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu,
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semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo,
pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun
mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet;
kosmetik; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat)
untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik;
kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik
dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan
penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik
penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan
perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat
untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada
kulit; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk
penggunaan pribadi; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang
digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen
integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer,
pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow),
pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu,
losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim
anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim antikerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim antipenuaan untuk wajah; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung
dari sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk
wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion
penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim
exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara;
krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim
kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk
berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik;
krim kulit; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan
kosmetik; krim malam; krim masker tubuh; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk
keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk
scrub wajah; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah
bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit
[non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur;
krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim pengkondisi; krim pengkondisi
kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan rambut untuk keperluan
kosmetik; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik;
krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanpa obat untuk
melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk
perlindungan kulit; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan
kosmetik; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk
menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit
(kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim
wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk
keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, losion dan gel
penyamakan; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; krim, minyak, lotion, semprotan,
pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion kosmetik; losion pelembab
kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit;
losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari;
losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion
kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk
penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab
kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik;
lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut
kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya
untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh
pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up
[kosmetik]; make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up tubuh; make-up untuk
wajah dan tubuh; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda,
krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning
matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan
melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak
pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan
kosmetik; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan
kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih
badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu
unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai
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kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; patch
jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik);
pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah,
pembersih kosmetik; pemerah susu krim; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah
matahari, gel dan minyak; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak
mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; persiapan kulit wajah untuk penggunaan
kosmetik; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih
(kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; sabun antiperspirant; sabun
cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun kosmetik; sabun kulit; sabun non-obat untuk
bayi; sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun untuk kulit; sabun untuk perawatan tubuh; sabun
wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk
mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak
mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan
busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur
untuk mandi; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak
esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan
kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah
topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk
penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari
efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik
untuk mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar
matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala;
sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah
untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan menghapus make-up; sediaan pelindung
matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu
pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles,
masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion,
krim dan sampo; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik;
sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk
penggunaan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan mencuci tangan
diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan,
mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan
gigi; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari;
semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang
mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum
jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata;
serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat
bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang
mengandung ekstrak batu permata; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu
berjemur; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu
pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk
perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu setelah dicukur; susu setelah matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu
setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan
kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik;
tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tisu basah untuk keperluan
kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan
minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan
menghilangkan make-up; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang
diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi
dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan
kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik;
tonik rambut untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa
obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071787
: 22/10/2021 12:24:06
:
: ALEK KRISNAWAN

Alamat Pemohon

: PERUM INDRAPRASTA, BLOK B-5 NO 24, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TOP, SEGAR DAN HIGIENIS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ORANGE
: 29
: ===Daging ayam beku; daging ayam; daging ayam kemasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071788
: 22/10/2021 12:26:04
:
: Harjanto Kusuma Halim

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Dieng No. 11 RT. 001 RW. 001
Kel. Gajahmungkur
Kec. Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50232
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MARINDA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 32, 30
: ===Minuman isotonik; Minuman rasa buah; Minuman sari buah; Minuman sari sayuran; bubuk untuk membuat minuman;
konsentrat untuk membuat minuman elektrolitik isotonik non-karbonasi; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman ringan;
sirup untuk minuman===
===Kopi jahe; Minuman berbahan dasar kopi espresso; kopi instan; kopi rempah; minuman berbahan dasar coklat; minuman
berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar teh; minuman cokelat dengan susu; minuman kopi; minuman kopi dengan
campuran susu; minuman teh dengan susu; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffeeflavored slush-type drinks)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071790
: 22/10/2021 12:34:11
:
: Harjanto Kusuma Halim

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Dieng No. 11 RT. 001 RW. 001
Kel. Gajahmungkur
Kec. Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50232
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MARIMBAK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 32, 30
: ===Minuman isotonik; Minuman rasa buah; Minuman sari buah; Minuman sari sayuran; bubuk untuk membuat minuman;
konsentrat untuk membuat minuman elektrolitik isotonik non-karbonasi; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman ringan;
sirup untuk minuman===
===Kopi jahe; Minuman berbahan dasar kopi espresso; kopi instan; kopi rempah; kopi susu instan; minuman berbahan dasar
coklat; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar teh; minuman cokelat dengan susu; minuman kopi; minuman
kopi dengan campuran susu; minuman teh dengan susu; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi
(coffee-flavored slush-type drinks)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021071791
: 22/10/2021 12:36:11
:
: NICO

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Cengkeh 16/1, RT.007/RW.007, Kel. Pinangsia, Kec. Taman Sari, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, putih, abu-abu
: 3
: ===Esens rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Krim rambut; Pewarna dan cat rambut; Produk penataan rambut;
Produk perawatan rambut; Serum rambut; Vitamin rambut; emolien rambut; gel rambut; kondisioner rambut; losion rambut;
masker perawatan rambut; minyak rambut; pelembab rambut; pengkilap rambut; pomade rambut; sediaan penataan rambut;
sediaan perawatan rambut; semprotan rambut; shampo rambut; tonik rambut; wax rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071792
: 22/10/2021 12:39:16
:
: CV BINTANG TALI MAS

540 Etiket

: JLN. SILIWANGI NO. 99, KAHURIPAN, TAWANG, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat,
46115
: Pamelia Yulianto S.H., M.Law.,
: PAMELIA YULIANTO & CO Jln. Kembar Baru Selatan III No 8 Rt/003 Rw/011
Cigereleng, Regol Kota Bandung Jawa Barat 40253

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KOINAMI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, HIJAU, MERAH, ORANYE, KUNING, PUTIH, HITAM
: 35
: ===Jasa penyebaran sehubungan dengan produk-produk kapur dan batu kapur, produk-produk pertanian dan hortikultura,
kimia, bangunan bukan logam, bahan-bahan konstruksi dan lansekap, batu, batu besar dan kerikil, batu bangunan dan
agregat, bahan-bahan untuk membuat, melapis dan memperbaiki jalan, bahan makanan dan suplemen untuk hewan; Jasa
toko eceran secara online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Penyedia jasa
pemesanan secara daring dalam bidang berbagai macam berkaitan untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi
dan persediaan medis; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik,
perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan
pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan dompet kulit, mainan dan
cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran, sediaan farmasi, kedokteran
hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan pendingin listrik, mesin
pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; jasa grosir untuk persiapan perawatan hewan; jasa grosir untuk
sampah untuk hewan; jasa grosir yang berkaitan dengan pakan untuk hewan; jasa-jasa pengorganisasian untuk menggelar
acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan hewan untuk tujuan promosi; layanan eceran atau grosir
untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk
hewan; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan grosir untuk artikel kedokteran hewan; layanan grosir untuk
instrumen hewan; layanan grosir untuk persiapan dokter hewan; layanan grosir untuk persiapan hewan dan artikel; layanan
grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan grosir untuk tempat tidur untuk
hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel
kedokteran hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan
higienis untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan grosir yang
berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan; layanan grosir
yang berkaitan dengan sampah untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan tempat tidur untuk hewan; layanan ritel
untuk alat kecantikan untuk hewan; layanan ritel untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan ritel untuk artikel kedokteran
hewan; layanan ritel untuk instrumen hewan; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan ritel untuk persiapan
dokter hewan; layanan ritel untuk persiapan hewan dan artikel; layanan ritel untuk persiapan perawatan hewan; layanan ritel
untuk sampah untuk hewan; layanan ritel untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis;
layanan ritel untuk tempat tidur untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan ritel
yang berkaitan dengan artikel kedokteran hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan ritel yang
berkaitan dengan peralatan higienis untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan ritel
yang berkaitan dengan persiapan hewan dan artikel; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan;
layanan ritel yang berkaitan dengan sampah untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan tempat tidur untuk hewan;
layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan instrumen hewan; layanan
toko grosir menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan dokter hewan;
layanan toko grosir menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir menampilkan sampah untuk hewan;
layanan toko grosir menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan
untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang
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menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dan artikel kedokteran
hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan
persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir online
yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko
grosir yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kecantikan untuk hewan;
layanan toko ritel menampilkan instrumen hewan; layanan toko ritel menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko ritel
menampilkan persiapan hewan dan artikel; layanan toko ritel menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel
menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan perawatan hewan;
layanan toko ritel online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel
kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel
online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko ritel yang menampilkan artikel kedokteran hewan;
layanan toko ritel yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; manajemen bisnis praktik kedokteran hewan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071793
: 22/10/2021 12:39:58
:
: Harjanto Kusuma Halim

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Dieng No. 11 RT. 001 RW. 001
Kel. Gajahmungkur
Kec. Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50232
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MARIBRO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 32, 30
: ===Minuman isotonik; Minuman rasa buah; Minuman sari buah; Minuman sari sayuran; bubuk untuk membuat minuman;
konsentrat untuk membuat minuman elektrolitik isotonik non-karbonasi; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman ringan;
sirup untuk minuman===
===Kopi jahe; Minuman berbahan dasar kopi espresso; kopi instan; kopi rempah; kopi susu instan; minuman berbahan dasar
coklat; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar teh; minuman cokelat dengan susu; minuman kopi; minuman
kopi dengan campuran susu; minuman teh dengan susu; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi
(coffee-flavored slush-type drinks)===
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:
: KASUM

Alamat Pemohon
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Nama Kuasa
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:
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ibu sehat
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Muda (Pink) dan Hitam
: 42
: ===Desain industri dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait Desain industri; Layanan penelitian industri;
Penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait Penelitian ilmiah dan industri, pengujian, pengembangan, analisis; desain
industri; jasa analisis industri dan penelitian; jasa penelitian di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi; jasa penelitian,
pengujian dan analisis industri; jasa pengembangan industri; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang teknik
industri; memberikan informasi online tentang analisis industri dan layanan penelitian; memberikan informasi tentang analisis
industri dan layanan penelitian; memberikan saran teknis di bidang penelitian ilmiah dan industri; penelitian industri; penelitian
industri, pengembangan dan pengujian; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer===
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Jl . Raya Centex No .83 RT 013 RW 010 Ciracas Jakarta Timur, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13740

: DID2021071795
: 22/10/2021 12:45:38
:
: Yonatan Gunawan
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Kalibaru Timur Raya Nomor 7, RT 12/RW 06, Kelurahan Bungur, Kecamatan
Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10460
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Aimi AHA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Merah Muda
: 3
: ===Bahan riasan; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa,
pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang
tidak mengandung obat; Bedak padat untuk rias wajah; Busa pencuci wajah; Cairan Esensi; Esens and minyak yang mudah
menguap; Esens rambut; Esensi untuk keperluan kosmetik; Hyaluronic serum; Kapas yang diresapi dengan sediaan
pembersih riasan.; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat,
tisu wajah dan pelembab wajah.; Krim tabir surya; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk
digunakan sebagai kosmetik; Losion dan serum; Losion menghapus make-up; Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik);
Masker Wajah; Masker kecantikan untuk tangan; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit
sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah
arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker
wajah yang dipakai saat tidur; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pembersih make-up; Produk perawatan kulit, yaitu
serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata,
pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim,
cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Scrub untuk keperluan kosmetik; Sediaan
dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner &
astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan antikeringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner,
pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan penghapus
riasan; Sediaan tata rias wajah; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah,
losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah
dan tubuh, krim pencukur; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum
anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum
kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum
untuk keperluan kosmetik; Tabir surya yang disemprot; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab
Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; bantalan diresapi dengan
sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk
make-up; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; busa
kosmetik yang mengandung tabir surya; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; compacts / kompak yang
mengandung make-up; cuci masker; dandan; dandanan teater; esens kayu putih [minyak esensial]; esens pemutih; esens
perawatan kulit non-medis; esens tubuh; esens untuk kulit; esens wajah; esensi badian; esensi halus; esensi halus/esens
yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; esensi yang dapat
dimakan untuk bahan makanan [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [zat eterik]; face tonics
klarifikasi penyeimbang minyak; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; kain make-up dari kapas; kapas pemupur
diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapur untuk make-up; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari
fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang
terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona
mata; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah;
kosmetik dan make-up; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik tabir surya; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap
bibir, maskara, pembersih make-up; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim
kulit tabir surya; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk scrub wajah; krim
pemutih kulit wajah; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim
pembersih wajah; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; lotion
masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan
matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up
dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan
susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh;
make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker
kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan
minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion
tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan
medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker
kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker
mata; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker
pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih
kulit wajah; masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker
scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut;
masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu
dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan
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kosmetik; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pelindung
terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih
kosmetik; pena korektor untuk riasan mata; pencuci wajah berbentuk bubuk; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung
obat; penghilang riasan mata; pensil make-up; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu,
lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); primer make-up; rias wajah; riasan mata; sabun wajah dan sabun badan
yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk
mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk
mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah
pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; scrub kaki; scrub krim tubuh;
scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub
pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub
wajah; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan make-up untuk wajah
dan tubuh; sediaan menghapus make-up; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan,
krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk
penggunaan kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tata rias; sediaan-sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; serum anti-penuaan
untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit
tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum
rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak
mengandung obat; serum wajah; serum yang mengandung ekstrak batu permata; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan
semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik;
tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tata rias dan pembersih tata rias
panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan
make-up; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner
untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik===
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Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071796
: 22/10/2021 12:47:38
:
: CV BINTANG TALI MAS

540 Etiket

: JLN. SILIWANGI NO. 99, KAHURIPAN, TAWANG, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat,
46115
: Pamelia Yulianto S.H., M.Law.,
: PAMELIA YULIANTO & CO Jln. Kembar Baru Selatan III No 8 Rt/003 Rw/011
Cigereleng, Regol Kota Bandung Jawa Barat 40253

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HOLA BELO PETSHOP
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, KUNING, HIJAU, BIRU, HITAM, PUTIH, ABU-ABU
: 35
: ===Jasa penyebaran sehubungan dengan produk-produk kapur dan batu kapur, produk-produk pertanian dan hortikultura,
kimia, bangunan bukan logam, bahan-bahan konstruksi dan lansekap, batu, batu besar dan kerikil, batu bangunan dan
agregat, bahan-bahan untuk membuat, melapis dan memperbaiki jalan, bahan makanan dan suplemen untuk hewan; Jasa
toko eceran secara online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Penyedia jasa
pemesanan secara daring dalam bidang berbagai macam berkaitan untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi
dan persediaan medis; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik,
perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan
pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan dompet kulit, mainan dan
cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran, sediaan farmasi, kedokteran
hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan pendingin listrik, mesin
pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; jasa grosir untuk persiapan perawatan hewan; jasa grosir untuk
sampah untuk hewan; jasa grosir yang berkaitan dengan pakan untuk hewan; jasa-jasa pengorganisasian untuk menggelar
acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan hewan untuk tujuan promosi; layanan eceran atau grosir
untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk
hewan; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan grosir untuk artikel kedokteran hewan; layanan grosir untuk
instrumen hewan; layanan grosir untuk persiapan dokter hewan; layanan grosir untuk persiapan hewan dan artikel; layanan
grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan grosir untuk tempat tidur untuk
hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel
kedokteran hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan
higienis untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan grosir yang
berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan; layanan grosir
yang berkaitan dengan sampah untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan tempat tidur untuk hewan; layanan ritel
untuk alat kecantikan untuk hewan; layanan ritel untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan ritel untuk artikel kedokteran
hewan; layanan ritel untuk instrumen hewan; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan ritel untuk persiapan
dokter hewan; layanan ritel untuk persiapan hewan dan artikel; layanan ritel untuk persiapan perawatan hewan; layanan ritel
untuk sampah untuk hewan; layanan ritel untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis;
layanan ritel untuk tempat tidur untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan ritel
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yang berkaitan dengan artikel kedokteran hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan ritel yang
berkaitan dengan peralatan higienis untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan ritel
yang berkaitan dengan persiapan hewan dan artikel; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan;
layanan ritel yang berkaitan dengan sampah untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan tempat tidur untuk hewan;
layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan instrumen hewan; layanan
toko grosir menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan dokter hewan;
layanan toko grosir menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir menampilkan sampah untuk hewan;
layanan toko grosir menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan
untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dan artikel kedokteran
hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan
persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir online
yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko
grosir yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kecantikan untuk hewan;
layanan toko ritel menampilkan instrumen hewan; layanan toko ritel menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko ritel
menampilkan persiapan hewan dan artikel; layanan toko ritel menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel
menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan perawatan hewan;
layanan toko ritel online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel
kedokteran hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel
online yang menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan sampah untuk hewan; layanan
toko ritel online yang menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko ritel yang menampilkan artikel kedokteran hewan;
layanan toko ritel yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; manajemen bisnis praktik kedokteran hewan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021071797
: 22/10/2021 12:49:59
:
: Karina Betari Adre

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: CBD Pluit Tower Akasia Lantai 18F , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ciye Sehat
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Muda, Merah Muda, Kuning, Orange, Hijau Muda, Hijau Tua, Dasar Putih
: 35
: ===Agen penjualan; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan buah; agen impor-ekspor; jasa distributor grosir untuk
produk segar; jasa grosir dan eceran; jasa retail sehubungan dengan penjualan padi-padian dan pertanian, produk hortikultura
dan kehutanan, hewan hidup, buah dan sayuran segar, biji-bijian, tanaman dan bunga alami, bahan makanan untuk hewan;
jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu roda, papan
layar, pelindung tulang kering untuk penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur, papan selancar,
papan seluncur salju, ski, sepatu roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah raga, aksesoris dan
perlengkapan olah raga, sarung tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung perut [disesuaikan
untuk digunakan dalam olah raga tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat untuk raket, kolam
renang [alat bermain], jaring dan tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur mainan, truk mainan,
peralatan latihan yang digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan yang digunakan atletik,
daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan
dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya, minyak dan lemak untuk
makanan, keripik kentang, makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk konsumsi manusia,
makanan ringan berbentuk batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan mie, tapioka dan
sagu, tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat dimakan
lainnya, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan (herba) yang
diawetkan, cuka, saus dan bumbu lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan untuk membuat
minuman beraroma, bubuk untuk membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan ringan protein
berbentuk batang, makanan ringan berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian, akuakultur,
hortikultura dan kehutanan yang belum diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan mentah, buah
dan sayuran segar, tumbuh-tumbuhan (herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih untuk ditanam,
hewan hidup, bahan makanan dan minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air mineral dan air
soda, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat minuman, minuman
untuk membantu melangsingkan tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman energi yang
mengandung kafein, minuman energi untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi yang beraroma, minuman isotonik
[bukan untuk keperluan medis], sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer [minuman], shandy,
sorbet [minuman], minuman olah raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman, tembakau dan
pengganti tembakau, rokok dan cerutu, rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang keperluan perokok,
korek api; layanan eceran atau grosir untuk buah-buahan dan sayuran; layanan ritel disediakan oleh kios buah; toko===

540 Etiket

Halaman 953 dari 1251

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071798
: 22/10/2021 12:51:14
:
: TURIYANA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Michelia VI no 26, Gading Serpong, Kel Curug Sangereng, Kec Kelapa Dua,,
Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SULTHAN PVC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Hitam.
: 19
: ===Membran atap PVC; Plafon PVC; Plafon-plafon yang sudah berbentuk digunakan untuk atap yang terbuat dari PVC;
dinding pvc; gifsum/lembaran terbuat dari plastik / PVC; lis plafon pvc===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071799
: 22/10/2021 12:52:14
:
: Saiftinanda Wildan Pratama

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. SRITANJUNG VI/150 LINGK. KRAJAN, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68124
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: merek menggunakan lukisan ilustrasi bunga kemudian tulisan "Yasmiin"
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: unsur warna R:207 G:3 B:124 atau kode heksa #cf037c
: 25
: ===Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana
pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071800
: 22/10/2021 12:52:23
:
: ATABIK YUSUF

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. ADIPATI MERSI RT 001/005, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 53112
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GLOM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, merah dan silver
: 10
: ===Perabot khusus dibuat untuk keperluan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071801
: 22/10/2021 12:53:25
:
: RUDI KHAIRUL SALEH

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: JL. MAULANA HASANUDIN RT.003/008 NO.07, PORIS GAGA, KECAMATAN
BATUCEPER, KOTA TANGERANG, Kota Tangerang, Banten, 15122

Halaman 954 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: RARE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Biru & Putih
: 29
: ===telur asin===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071804
: 22/10/2021 12:57:39
:
: Michael Agustinus

540 Etiket

: Jl. Sukamulya RT 001 RW 010, Kopo, Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Kota
Bandung, Jawa Barat, 40233
:
:

: Merek Kata dan Lukisan
: CUCIIN
: Tidak Ada Terjemahan
: Biru #7FBAFF dan putih #FFFFFF. Tidak termasuk warna background karena merek yang dimohonkan tanpa background.
Label merek di atas menggunakan background warna biru karena apabila menggunakan warna putih, maka huruf-huruf warna
putih tidak terbaca.
: 37
: ===Jasa pencucian kendaraan; Salon Mobil; Salon mobil dan motor; ban berputar dan menyeimbangkan; ganti oli kendaraan
bermotor; inspeksi mobil dan bagiannya sebelum pemeliharaan dan perbaikan; memberikan informasi terkait penyewaan alat
cuci mobil; membersihkan mobil; mencuci dan membersihkan kendaraan; mencuci kendaraan; mencuci mobil; pelumas mobil;
pembersih dan cuci mobil; pembersihan kendaraan; pembersihan mobil; pemeliharaan kendaraan; pemeliharaan mobil;
pemolesan mobil; pencucian kendaraan bermotor; pencucian mobil; penyewaan alat cuci mobil; perbaikan atau perawatan
mobil; perbaikan atau perawatan mobil dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan ban karet; perbaikan
dan pemeliharaan ban kendaraan; perbaikan dan pemeliharaan mobil dan bagiannya; perbaikan dan penyelesaian bodi mobil
untuk orang lain; perbaikan dan perawatan mesin untuk kendaraan bermotor; perbaikan mobil; vulkanisasi ban [perbaikan];
vulkanisir ban mobil [perbaikan]===
: JID2021071805
: 22/10/2021 13:03:07
:
: PT. SAINATH REALINDO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Selangit Blok B 9 No. 7, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAINATH TOWER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 35
: ===Layanan fungsi kantor dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; Penyediaan informasi, termasuk on-line,
mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; fungsi kantor; manajemen bisnis, administrasi
bisnis, fungsi kantor; penyediaan fungsi kegiatan perkantoran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071806
: 22/10/2021 13:08:12
:
: RADOT SIMAMORA

540 Etiket

: LING. CIPAYUNG RT. 007 RW. 002 KEL. ABADIJAYA KEC. SUKMAJAYA, Kota
Depok, Jawa Barat, 16417

Halaman 955 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RUMAH PEMULUNG + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hijau, Abu-abu, Hijau kebiruan
: 35
: ===manajemen dan operasi bisnis daur ulang; penyediaan informasi mengenai penjualan barang daur ulang dan barang
bekas===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071807
: 22/10/2021 13:11:26
:
: PT BELUHDRU HAYYALAH KHATULISTIWA

540 Etiket

: Sawangan Permai, Jalan Rajawali Blok E-9 No.16, Pasir Putih, Sawangan., Kota
Depok, Jawa Barat, 16519
:
:

: Merek Kata
: UNITOX
: Tidak Ada Terjemahan
: Huruf: putih (jenis huruf: Magistral Medium), Warna Latar belakang: hijau (kode warna: 68a137), merah (kode warna: d23931),
biru (kode warna: 272c42)
: 5
: ===Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi
tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Suplemen makanan (supplement diet); Suplemen makanan diet; minuman
medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; sediaan antiparasit; sediaan untuk menghancurkan parasit;
suplemen herbal===
: DID2021071809
: 22/10/2021 13:24:00
:
: UPL Corporation Ltd

540 Etiket

: 6th Floor, Suite 157B, Harbor Front Building, President John Kennedy Street, Port
Louis, Mauritius
: Rina Sinaga S.H.,
: PT Tilleke & Gibbins Indonesia Lippo Kuningan, Lantai 12 Unit A Jalan H.R Rasuna
Said Kavling B-12 Kuningan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Mozaca
: Mozaca = suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih
: 5
: ===Sediaan untuk membasmi gulma; fungisida; herbisida; insektisida; pestisida; rodentisida; sediaan untuk membasmi
binatang perusak; sediaan untuk membunuh gulma dan menghancurkan kutu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071810
: 22/10/2021 13:24:54
:
: SITI NOER HASANAH

540 Etiket

: JATEN, JATEN, RT. 1/RW. 22, SENDANGREJO, MINGGIR, Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta
:
:

Halaman 956 dari 1251

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NYAMIK'S
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, KUNING
: 43
: ===Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Warung makan; warung
makan tradisional===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071811
: 22/10/2021 13:30:52
:
: PT INTERTOBACCO UTAMA INDUSTRY

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Desa Mijen Kaliwungu, Kudus, Jawa Tengah, Jawa Tengah
: George Widjojo S.H.
: Jalan Kali Besar Barat No. 5 Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PREMIUM MENTHOL & LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Gold, Hitam, Putih
: 34
: ===Alat untuk memadamkan rokok dan cerutu yang dipanaskan serta batang-batang tembakau yang dipanaskan; Tembakau
mentah atau yang sudah diolah; alat penguap oral untuk keperluan merokok; alat penguap tembakau; cairan rokok elektronik
[e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid
rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari propilen glikol; cerutu; cerutu elektronik; corong rokok elektronik;
e-liquid [cairan rokok elektronik]; evaporator tembakau; evaporator untuk tembakau; gutka [mengunyah tembakau]; hardcase
untuk rokok elektronik; kain pembersih khusus diadaptasi untuk rokok elektronik; kartrid yang dijual penuh dengan perasa
kimia dalam bentuk cair untuk rokok elektronik; kasing /selubung untuk perangkat merokok elektronik; kasus pelindung untuk
perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; korek api; korek api cerutu listrik; korek api gas untuk
perokok; korek api untuk perokok [korek api rokok], selain untuk mobil; kotak rokok; kumparan pengganti untuk rokok
elektronik; larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; merokok tembakau; pemantik rokok elektronik;
pemantik untuk perokok; pengganti tembakau; pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; perangkat elektronik untuk
inhalasi aerosol yang mengandung nikotin; perangkat merokok elektronik; perangkat vaping menjadi rokok elektronik; perasa
kimia dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk
digunakan dalam rokok elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk pengganti tembakau; perasa, selain minyak atsiri, untuk
tembakau; perasa, selain minyak esensial, untuk digunakan dalam penguap oral untuk perokok; pipa merokok elektronik; pipa
vaporizer rokok tanpa asap; produk tembakau untuk tujuan dipanaskan; rokok; rokok elektronik; rokok elektronik untuk
digunakan sebagai alternatif rokok tradisional; rokok mentol; sarung untuk rokok elektronik; selubung/wadah pelindung untuk
perangkat merokok elektronik; snus; swab pembersih khusus diadaptasi untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk
memanaskan tembakau; swab pembersih khusus diadaptasi untuk perangkat merokok elektronik; tembakau; tembakau
kunyah; tembakau linting tangan; tembakau pipa; tongkat pembersih khusus diadaptasi untuk perangkat elektronik yang
digunakan untuk memanaskan tembakau; tongkat pembersih khusus diadaptasi untuk perangkat merokok elektronik; tongkat
pembersih khusus diadaptasi untuk rokok elektronik; wadah gas untuk korek api===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071812
: 22/10/2021 13:32:30
:
: PT. ENAM SEMBILAN ESPORT INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Treasury Tower Lt. 52, District 8, SCBD Lot 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Jose Andreawan S.H., M.H.
: Vinilon Building Lt.3 #7, Jl. Raden Saleh Kav.13-17

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ENAM SEMBILAN ESPORT INDONESIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU; MERAH; HITAM
: 41
: ===Penyelenggara Kompetisi olahraga; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web,
podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan berita highlight, rekaman video dan rekaman streaming
video pada kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik
dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; layanan
klub latihan; layanan permainan on-line; mengatur dan melakukan permainan; mengatur permainan dan kompetisi melalui

740

Halaman 957 dari 1251

Internet; mengorganisir, menyelenggarakan, dan melakukan kegiatan olahraga dan budaya; organisasi dan penyediaan
permainan dan kompetisi melalui Internet; organisasi kompetisi permainan elektronik; organisasi turnamen dan kompetisi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071813
: 22/10/2021 13:32:56
:
: WANTINI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KRAJAN XV, KRAJAN, RT. 5/RW. 35, SIDOLUHUR, GODEAN, SLEMAN,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DAYONA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, HIJAU
: 29
: ===jamur tiram, diolah; keripik; keripik jamur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071814
: 22/10/2021 13:33:31
:
: Alek Krisnawan

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Indraprasta Blok B-5, No 24, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PURI PANGAN SEJATI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ORANGE
: 29
: ===Daging ayam beku; daging ayam; daging ayam kemasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021071815
: 22/10/2021 13:34:16
:
: PT. Ilham Putra Wicaksana

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Deplu Raya No. 9c, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SHINMAI
: BERAS SEGAR YANG BARU DIPANEN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM - PUTIH
: 43
: ===Bar; Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang
menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Jasa hotel; Jasa hotel dan resor; Jasa restoran,
bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan;
Layanan bar minuman anggur; Perhotelan; Restoran; Restoran Jepang; Restoran Prasmanan; Restoran daging panggang;
Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran yang
menyediakan se'i; Rumah bir; delicatessens [restoran]; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, dan
layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempattempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe, kafetaria dan layanan restoran; layanan bar dan bistro; layanan bar dan
restoran; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan
hotel dan restoran; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan lounge airport; layanan lounge hotel;
layanan lounge koktail; layanan makan malam dan restoran; layanan pembuatan bir; layanan pemesanan dan

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 958 dari 1251

pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen; layanan restoran sushi;
layanan restoran tempura; layanan restoran udon; layanan restoran washoku; layanan restoran, katering, bar dan ruang
koktail; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; restoran dengan layanan utama
pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran masakan khas jepang; restoran swalayan; restoran, bar, dan layanan
lounge koktail===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071877
: 22/10/2021 15:08:27
:
: RYKO PANGADJAJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Genteng Hijau No.4 Kelurahan : Karet Kuning, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12940
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CAP MERCUSUAR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: CAP MERCUSUAR
: 30
: ===mie ayam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071878
: 22/10/2021 15:08:28
:
: ASEP NENDI KAMALUDIN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BOJONG BUAH RT.002 RW.003 KEL/DESA. PANGAUBAN KEC.KATAPANG,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40921
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FOOT CONCEPT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam,Putih, dan Kuning
: 25
: ===Sandal Gunung; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; sandal bakiak; sandal selop; sepatu hiking; sepatu
kanvas; sepatu kasual; sepatu kerja; sepatu kulit; sepatu olahraga; sepatu sandal; sepatu untuk anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071879
: 22/10/2021 15:09:00
:
: AGATA CLEVINA HARDJONO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Gunung Salak Utara Perum Bali Arum No. 62, Kec. Denpasar Barat, Kota
Denpasar, Bali, 80117
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: POMPOM STUDIO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan Coklat
: 24
: ===Taplak meja; coaster kain; sarung bantal; sarung guling; serbet kain; table runner dari plastik menjadi pengganti tekstil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: D162021071880
: 22/10/2021 15:10:17
:
: Anak Agung Gede Adika Bayu Purbaya

540 Etiket

Halaman 959 dari 1251

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum. Ungasan Resident no. 65, Br. Mekar Sari, Ungasan, Kuta Selatan, Badung Bali.80364, Kabupaten Badung, Bali, 80364
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NECTAR 69
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas; dan Hitam;
: 3
: ===Deodorant stick; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Masker Wajah; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah
yang dipakai saat tidur; Parfum, eau de toilette; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh,
larutan pelembab untuk kulit; batang dupa; body lotion untuk keperluan kosmetik; deodoran tubuh; deodoran untuk hewan;
dupa; eau de parfum; losion untuk tubuh; lotion berjemur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion tabir surya; lotion tabir surya
untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion wajah dan tubuh; lulur; lulur kosmetik; masker wajah; masker wajah
kosmetik; minyak rambut; parfum; parfum cair; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pelembab wajah; sun block lotion
untuk keperluan kosmetik; wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071880
: 22/10/2021 15:10:17
:
: PT Negeri Diatas Awan

540 Etiket

: U Residences Tower 5 Unit 2851, Lippo Karawaci, Jl. Boulevard Diponegoro,
Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten
: Kasturi Djuli, SH., SE.
: Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania Blok E No. 5, Pantai Indah Kapuk, Jakarta
Utara

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim
kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyakminyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Pewarna dan cat rambut; Sampo; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; bulu mata palsu; cat kuku; gulungan abrasif; kit
kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan
spons]; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner sampo; kosmetik;
kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan
mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; krim kosmetik; krim pemutih kulit; krim tubuh; lipstik; lotion kulit kosmetik;
lotion rambut tanpa obat; lotion wajah kosmetik; make-up bedak; maskara; minyak aromaterapi; pelembab anti-penuaan;
penghilang cat kuku; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat
aromatik]; sabun kosmetik; sabun mandi; sabun mandi*; sabun tubuh; sabun-sabun; sampo dan kondisioner rambut; sampo
untuk rambut manusia; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik
untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan menghapus make-up; sediaan pengharum
ruangan; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut
dan kulit kepala; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan untuk pengupasan lilin dari lantai; sediaan untuk pewarnaan awal
rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; semir boot; stiker nail art; stiker seni tubuh;
tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; wangi-wangian; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2021071881
: 22/10/2021 15:11:28
:
: Hernita Sabarhayati ST

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pluto Selatan I No. 25 Komp. Margahayu Raya Kel. Margasari Kec. Buahbatu
Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40286
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket

Halaman 960 dari 1251

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: CirduD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink; Putih; Hitam; Biru
: 30
: ===Bolen Pisang; Bolu Koja; Brownies Coklat; Cireng; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar
gandum; Kue Bolu Panggang; Pasta; Roti manis isi; bakso yang terbuat dari kanji; brownies; hidangan pasta; kue bolu; kue
kering kastengel; kue pastry; kue, biskuit, kue kering; kukis (kue kering)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071882
: 22/10/2021 15:12:28
:
: PT Ternaknesia Farm Innovation

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Diponegoro Nomor 60, RT 006/RW 014, Kel. Dr. Soetomo, Kec. Tegalsari,
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60264
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: smartqurban
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, dan Hitam
: 9, 31
: ===Aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, dan perangkat serupa lainnya; Aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan
perangkat seluler; Perangkat lunak seluler; Program komputer yang dapat diunduh dalam lingkup aplikasi seluler; aplikasi
perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; aplikasi seluler; aplikasi seluler yang dapat diunduh; aplikasi seluler yang
dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet; aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat
seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler;
perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak aplikasi untuk telepon seluler,
dapat diunduh; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler
yang dapat di unduh; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler, dapat diunduh; perangkat lunak komputer untuk
keperluan bisnis; perangkat lunak komputer untuk ponsel; perangkat lunak untuk telepon seluler; platform berbasis website
dan aplikasi===
===Hasil peternakan; Makanan Ternak; Makanan ternak; domba [ternak]; kambing hidup; ternak; ternak [ternak]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071883
: 22/10/2021 15:14:32
:
: Rinto Eduat Paulus Sitorus

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Perkantoran Taman Aries Blok H-4 No. 2, Jl. Meruya Ilir Raya, Meruya
Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Mr.REPS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Emas, Merah Hitam dan Putih
: 45
: ===Jasa konsultasi hukum di bidang bisnis; Jasa konsultasi hukum di bidang pertanahan; Jasa konsultasi kontrak dan hukum;
Jasa-jasa penyanggaan resolusi perselisihan dan litigasi; Jasa-jasa sekuritas ialah: penyediaan penilaian keamanan (security)
atas lokasi-lokasi secara fisik, sistem-sistem informasi dan
lingkungan-lingkungan pekerjaan; Konsultasi hukum dan hubungan industrial; Konsultasi mengenai peraturan keselamatan di
tempat kerja; Pengantar sosial dan layanan jejaring sosial; Pengenalan dan jejaring sosial berbasis jaringan komputer global;
jasa konsultasi hukum; jasa konsultasi hukum di bidang perpajakan; jasa konsultasi hukum profesional yang berkaitan dengan
waralaba; jasa konsultasi hukum yang berkaitan dengan pemetaan paten; jasa lisensi barang cetakan [layanan hukum]; jasa
mediasi [layanan hukum]; jasa pendeteksian penipuan di bidang perbankan; jasa penelitian hukum; jasa penempatan nomor
identifikasi untuk ditempelkan pada barang-barang berharga untuk memfasilitasi penemuan barangnya kembali setelah
kehilangan atau pencurian [jasa keamanan]; jasa penyediaan informasi melalui situs web daring (online) interaktif dibidang
perkencanan dan fasilitasi perkenalan individu dan pengembangan hubungan dan persahabatan; jasa penyediaan pilihan
kartu ucapan elektronik secara daring (online)===

740

Halaman 961 dari 1251

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071884
: 22/10/2021 15:15:06
:
: PT Ternaknesia Farm Innovation

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Diponegoro Nomor 60, RT 006/RW 014, Kel. Dr. Soetomo, Kec. Tegalsari,
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60264
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: smartqiqah
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Putih, dan Hitam
: 43
: ===Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database
komputer atau dari internet; Penyediaan katering; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman untuk
institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan makan; katering yang menyediakan makanan dan minuman;
penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071885
: 22/10/2021 15:17:16
:
: YAYASAN INTERNET INDONESIA RAYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sudirman 7.8 Tower Lt. 16 Unit 1 dan 2, Jl. Jend. Sudirman Kav 7-8, Kel. Karet
Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YAYASAN INTERNET INDONESIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua, Biru Muda, dan Hitam
: 36
: ===jasa yayasan amal, yaitu, penyediaan beasiswa, dukungan keuangan, investasi berkelanjutan, dan bantuan langsung
untuk organisasi amal, organisasi berdasarkan komunitas, dan badan pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan
masyarakat, dukungan sipil dan komunitas, kesenian, ilmu pengetahuan, lingkungan, keberlanjutan, keragaman, kebudayaan,
kewirausahaan sosial, dan dukungan atas filantropi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071886
: 22/10/2021 15:17:41
:
: PT Ternaknesia Farm Innovation

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Diponegoro Nomor 60, RT 006/RW 014, Kel. Dr. Soetomo, Kec. Tegalsari,
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60264
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: dapurternak
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Putih, dan Hitam
: 43
: ===Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database
komputer atau dari internet; Penyediaan katering; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman untuk
institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan makan; katering yang menyediakan makanan dan minuman;
penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web===

740

Halaman 962 dari 1251

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021071887
: 22/10/2021 15:17:54
:
: PT. RISAMBESSY KONSULTINDO MANDIRI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JLN. TENGGILIS TIMUR DALAM NO.12, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60292
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JORANVEST
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Muda dan Biru Tua
: 41
: ===Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam bidang investasi dan keuangan;
Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan elektronik;
Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan melalui media audio dan video; Jasa-jasa
penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan online dari database komputer atau Internet;
Penyediaan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh, online dalam bentuk brosur, berita berkala, laporan, dan bahan
pendidikan dan pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan;
mengatur seminar pelatihan; menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang keuangan; menyediakan video online, tidak dapat diunduh, di bidang perencanaan keuangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071888
: 22/10/2021 15:23:02
:
: JAFRA HOLDING COMPANY, B.V

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Geograaf 30 6921 EW Duiven
: Wulan Anggiet Purnamasari S.H.,
: Jl. Pandan Raya No. 68, Cibodasari, Cibodas, Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JAFRA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih.
: 17
: ===Adhesive aluminium foil selain untuk keperluan alat tulis-menulis/ rumah-tangga/ medis; Adhesive film selain untuk
keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga/ medis; Busa berperekat selain untuk keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga/
medis; Marking tape selain untuk alat tulis menulis/ rumah tangga/ medis; Papan (dari plastik); Plastik senyawa daur ulang;;
bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik; bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik
untuk penahan benturan/peredam kejut; kantong karet untuk kemasan; lakban selain untuk keperluan alat tulis menulis/ rumah
tangga/ medis; lakban untuk pengepakan; lembar viscose untuk keperluan pengepakan, bantalan atau isian; lembaran plastik;
packing; pengepakan, penghentian dan bahan isolasi; pita kemasan berperekat, selain alat tulis dan bukan untuk keperluan
medis atau rumah tangga; pita kemasan perekat, selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga; pita
perekat, selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga; pita perekat-diri, selain alat tulis dan bukan
untuk keperluan medis atau rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071889
: 22/10/2021 15:23:17
:
: YAYASAN INTERNET INDONESIA RAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sudirman 7.8 Tower Lt. 16 Unit 1 dan 2, Jl. Jend. Sudriman Kav 7-8, Kel. Karet
Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INDONESIA INTERNET FOUNDATION
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Biru Tua, Biru Muda, dan Hitam

740

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 963 dari 1251

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 36
: ===jasa yayasan amal, yaitu, penyediaan beasiswa, dukungan keuangan, investasi berkelanjutan, dan bantuan langsung
untuk organisasi amal, organisasi berdasarkan komunitas, dan badan pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan
masyarakat, dukungan sipil dan komunitas, kesenian, ilmu pengetahuan, lingkungan, keberlanjutan, keragaman, kebudayaan,
kewirausahaan sosial, dan dukungan atas filantropi===
: D122021071890
: 22/10/2021 15:27:45
:
: KARLINA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Desa Mantimin RT.002 RW.001 Kec Batumandi Kode Pos 71663, Kabupaten
Balangan, Kalimantan Selatan, 71663
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CANGDAI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Kuning
: 29
: ===kacang campuran berbumbu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071891
: 22/10/2021 15:33:37
:
: JAFRA HOLDING COMPANY B.V

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Geograaf 30 6921 EW Duiven
: Wulan Anggiet Purnamasari S.H.,
: Jl. Pandan Raya No. 68, Cibodasari, Cibodas, Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JAFRA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih.
: 19
: ===Hiasan taman dan ornamen rumah tangga dari batu; batu; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari batu; bendabenda dekoratif [ornamen] terbuat dari marmer; kayu untuk membuat peralatan rumah tangga; rumah kaca yang bisa
diangkut, bukan dari logam, untuk penggunaan rumah tangga; tangki air batu untuk keperluan rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071892
: 22/10/2021 15:35:46
:
: SUBREKAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BLOK PESANGGRAHAN RT/RW. 003/002 DESA PESANGGRAHAN , Kabupaten
Cirebon, Jawa Barat, 45155
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Wedank Galak Arjuna Ireng
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat muda, Coklat tua, Biru, Hitam, Putih, Kuning, Merah Ati
: 30
: ===minuman wedang jahe===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021071893
: 22/10/2021 15:35:47
:

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 964 dari 1251

730

Nama Pemohon

: PT. ASTRA OTOPARTS Tbk

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pegangsaan Dua Km. 2,2 Kelapa Gading,
Jakarta Utara 14250, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SHOP & BIKE + Lukisan
: SHOP & BIKE + Lukisan : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Biru dan Putih.
: 8
: ===Bor tangan , dioperasikan dengan tangan; Dongkrak dioperasikan dengan tangan; Kunci Inggris; Kunci baut keran; Kunci
inggris ulir [perkakas tangan]; Kunci mur [alat tangan]; Martil; Mata bor (bagian dari alat tangan); Tang pencapit; Tang potong;
bor (peralatan tangan); mata obeng; obeng, non-listrik; pemotong baut [perkakas tangan]; pencabut paku [perkakas tangan];
tang untuk memotong/ mengupas kabel listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071894
: 22/10/2021 15:36:57
:
: Interquell GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Südliche Hauptstraße 38, 86517 Wehringen
: Anisa Ambadar S.H., LL.M.
: Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Goood and Device
: Goood merupakan suatu penamaan / constitutes a naming.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih / Black and White.
: 31
: ===Bahan makanan hewan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021071895
: 22/10/2021 15:40:03
:
: Muhammad Teguh Prasetio

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Antara, Kabupaten Bengkalis, Riau, 28763
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kala Bumi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, dan oren
: 43
: ===Kedai kopi; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kedai kopi dan makanan
ringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071896
: 22/10/2021 15:40:16
:
: ELIS RATNA SUMINAR

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Komplek Taman Mutiara Blok E.4 No. 14 RT. 004 RW. 016 Kel. Karangmekar, Kec.
Cimahi Tengah, Kota Cimahi , Kota Cimahi, Jawa Barat
: Ratu Santi Ermawati, S.T.
: Asiamark Graha DLA, 2nd Floor Suite 06, Jalan Otto Iskandar Dinata No. 392,
Bandung

Halaman 965 dari 1251

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ELKISS COSMETIC dan Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 3
: ===Sabun Mandi; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; kosmetik; krim anti-penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim kecantikan; krim tubuh; lipstik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk
keperluan kosmetik; make-up untuk wajah dan tubuh; parfum dan cologne; pemerah pipi; pemoles bibir; sabun krim tubuh;
sabun mandi; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; warna
pipi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071897
: 22/10/2021 15:40:22
:
: Nur Lailany Fenny Beauty

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Awikoen Jaya Barat 39, RT.04, RW. 02, Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kabupaten
Gresik, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AEROS PRO + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru muda, Abu-abu tua, Putih, Hitam
: 28
: ===Perangkat dari bagian (dijual lengkap) untuk membuat model mainan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071899
: 22/10/2021 15:40:43
:
: PT Bringin Inti Teknologi

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Intiland Tower Lantai 12A, Jl. Jend. Sudirman No. 32, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta, 10220
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Pasar Rakyat Indonesia (PARI)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Orange
: 35, 36, 38, 42, 29
: ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Manajemen usaha dan operasi pusat data===
===Administrasi urusan keuangan; urusan keuangan===
===Layanan Komunikasi nirkabel; Layanan komunikasi internet; layanan komunikasi; layanan komunikasi elektronik===
===jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); layanan penyediaan jasa aplikasi (ASP) yang menampilkan piranti lunak untuk
mengunggah, merekam, memposting, melihat, menampilkan, mengedit, mengatur, mentransmisikan, berbagi video, gambar,
audio, data, presentasi, dokumen, suara dan konten multimedia dan penyediaan aplikasi piranti lunak untuk video, gambar,
audio, data, presentasi, dokumen, suara dan konten multimedia; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan
perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan,
menandai, blogging, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, merubah, mempromosikan,
menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komunikasi===
===Hasil produksi susu; Jagung manis, sudah diproses; Telur; jagung manis, diolah; susu; susu sapi; telur unggas dan produk
telur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071900
: 22/10/2021 15:41:11
:
: PT. SAMBROS SUKSES ABADI

540 Etiket

: The Prominence Lt. 16, Jl. Jalur Sutera Barat Kav. 15, Panunggangan Timur, Pinang,
Kota Tangerang - Banten., Kota Tangerang, Banten

Halaman 966 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Willy Isananda Tunggal S.H.,
: Sudirman Plaza Office Tower Marein Plaza 12th Floor Jalan Jenderal Sudirman
Kavling 76-78 Jakarta 12910- Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DREAM HOUSE + Lukisan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan putih.
: 20
: ===Matras duduk untuk bayi atau anak bermain; Papan kerangka tempat tidur (kayu); alas; bantal; guling; kasur; kasur
berpegas; kasur jerami; kasur lipat; matras kantong tidur untuk berkemah; perabot rumah tangga; perlengkapan tempat tidur,
bukan dari logam; tempat tidur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071901
: 22/10/2021 15:42:18
:
: PT Inizuma Dua Indonesia
: EightyEight@Kasablanka Office Tower Unit D Lantai 26 Jl. Casablanca Kav 88 , Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12870
: Prof., Dr. Toeti Heraty N. Roosseno
: Kantor Taman A9 Unit C1 dan C2, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega
Kuningan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bailey Capel & Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan oranye
: 35
: ===jasa agen periklanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

540 Etiket

: DID2021071902
: 22/10/2021 15:43:38
:
: PT. LINEZON DIGITAL INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: TELESONIC BLOK F12 NO. 10 RT. 001 RW.001 KADU JAYA, CURUG, Kabupaten
Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LZ ZUPERX + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning, Merah
: 30
:
===Andewi (pengganti kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Bahan
dasar pizza; Bahan pengental untuk memasak makanan; Beras; Biji kopi; Biskuit selai kacang; Brem; Bumbu Gulai; Bumbu
instan bubuk; Bumbu pasta; Bumbu rendang; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Campuran Bumbu beraroma untuk
Makanan; Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Es (air yang dibekukan); Es kristal; Es silinder; Hamburger
sandwiches; Hasil produksi Madu; Jawawut yang dihancurkan; Jawawut yang dikupas; Jus jahe [minuman]; Kakao dan kopi
buatan; Kapsul kopi terisi; Kecap; Keju gembung [camilan jagung]; Kepingan jagung; Keripik Bawang; Kerupuk; Kerupuk
Gendar; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi cokelat; Kopi gula aren; Kopi
jahe; Kopi susu bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kue-kue; Macchiato (minuman kopi yang
dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Madu untuk Makanan manusia; Madu zaitun; Makanan berbahan
dasar madu; Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein dan berenergi ; Makanan penutup beku
berupa air es dengan rasa; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan yang mengandung tepung; Matcha latte / teh
hijau dari jepang latte; Mie; Minuman Kopi Hawai; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman
berbahan dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu;
Minuman berbahan dasar madu; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kopi espresso dicampur
dengan susu dan bubuk coklat; Minuman kunyit asam; Minuman temulawak; Ocha / teh jepang; Pasta cabai dalam minyak;
Pasta kari hijau; Pasta kari merah; Pengental untuk tahu; Penyedap rasa dan aroma kopi; Penyedap rasa selain minyak
essensial untuk minuman; Produk-produk kakao ; Rempeyek; Saffron (rempah-rempah); Sambal dari buah-buahan bawang

740

Halaman 967 dari 1251

merah; Saus Pico de Gallo; Saus Pizza; Saus ayam; Saus tom-yum; Sediaan hidangan pasta; Sediaan pasta; Sediaan
sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Sediaan sereal; Tauco; Teh hijau jepang; Teh hitam es; Teh rosela; Teh
serai; Tepung Jawawut; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Thyme kering untuk digunakan sebagai
bumbu; Tong tjiu pia; adonan untuk membuat crepes; adonan wafer; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es
krim]; bahan dasar kakao untuk produk manisan; bahan pengganti kopi; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi
panggang; biji-bijian olahan; biskuit; biskuit bawang; brondong jagung; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai bumbu;
bubur gandum; bumbu sop; butiran kopi berbentuk kristal sebagai pemanis; cabe jamu (bumbu); campuran kopi; campuran
untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran-campuran untuk membuat produk-produk roti; cengkeh (bumbu); cokelatcokelat susu, kacang atau buah; daun stevia (pengganti gula); dodol garut; ekstrak kopi; ekstrak malt digunakan sebagai
perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt untuk digunakan sebagai penyedap makanan; es kopi; es krim; es krim
tanpa-susu; esensi kopi; gandum malt disiapkan untuk keperluan kuliner; gandum, diolah; garam bawang; ginseng olahan
untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; gula aren; gula cair; gula
gula non-obat; gula kristal putih; gula madu herbal; gula maple; gula mentah; gula merah; gula tebu bubuk; gula tebu pasir;
gula-gula tidak mengandung obat; gula-gula untuk dekorasi pohon Natal; havermut; hidangan penutup puding berbahan dasar
nasi; isian kantong penyaring kopi tetes; jambalaya [sajian nasi Creole pedas dengan campuran ikan dan daging seperti
udang, ayam, ham, dan sosis pedas]; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kapulaga (bumbu);
kopi; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi giling; kopi instan; kopi susu instan; kopi yang belum
dipanggang; kue gandum; kue jinten / kue biji ketapang; kue pai; kue persik; kue potong; kue stik bawang; kue sus; kwetiau;
lada; lada bubuk (bumbu); liquorice [gula-gula]; lolipop [gula-gula]; madu Manuka; madu campuran; madu mentah [pemanis
alami]; madu mongso; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau sayuran;
makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan penutup
berbahan dasar kopi; makanan penutup dengan rasa kopi; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik; makanan ringan
dengan bahan dasar mie; makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap santap berbentuk batangan berbahan
dasar cokelat; makaroni; makaroni [kue kering]; marsmalow; mayones; merica (bumbu); mie kering bahan pengganti kopi; mie
ramen; mie telur; mie tepung; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa
susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh;
minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga; minuman biji kopi; minuman cokelat; minuman dengan bahan
dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi;
minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman kopi; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi
espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan
berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk
matcha; minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terbuat dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;
minuman-minuman berperisa cokelat; misoa; moster; olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi; olahan
berbahan dasar kakao bubuk untuk membuat minuman; pai; pajeon [panekuk bawang hijau]; pala (bumbu); pasta jahe
[bumbu]; pemanis alami; penyedap kopi; perasa kopi; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa
lemon, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; permen ginseng merah; permen gula tanpa obat; permen karet
tanpa obat; permen peppermint; permen rasa buah-buahan; permen rasa kopi.; pilus; pizza; polong kopi barley, terisi; polong
kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; prem chutney (saus); produk-produk berbahan dasar cokelat; propolis*; puding;
quesadillas [roti isi]; ragi; rempah-rempah bubuk; rhubarb crumble (hidangan); rhubarb pies (roti pai); risol; roti goreng; saus;
saus jamur; saus lada; sedap [bumbu]; sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman
kakao; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman
berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ; sereal gandum; sereal siap saji; sirup maple [pemanis alami];
sohun; sushi maki; tablet hisap tanpa obat [gula-gula]; teh ginseng merah; teh hijau bubuk; teh kangzhuan [teh Cina
fermentasi]; teh melati; tepung bumbu; tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kacang kacangan; tepung kentang *;
tepung oca; yogurt beku===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071903
: 22/10/2021 15:48:21
:
: PT. ASTRA OTOPARTS Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pegangsaan Dua Km. 2,2 Kelapa Gading,
Jakarta Utara 14250, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SHOP & BIKE + Lukisan
: SHOP & BIKE + Lukisan : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Biru dan Putih.
: 16
: ===Kartu nama; Kop surat; Map Kertas; Map [alat tulis menulis]; alat tulis menulis; amplop; barang-barang publikasi tercetak;
brosur; buku; buku pedoman [buku penuntun]; cap [stempel]; kalender; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik,
untuk kemasan; kartu-kartu; katalog; majalah; map plastik; stiker===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021071904
: 22/10/2021 15:48:26
:
: PT United Alacrity Indonesia

540 Etiket

Halaman 968 dari 1251

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Zymo Growell
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Hijau
: 1
: ===pupuk organik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071905
: 22/10/2021 15:49:55
:
: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sint Carolus

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl. Salemba Raya no.41 Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10440
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bendera Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sint Carolus
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru tua, hitam, merah, kuning, biru, putih, abu - abu
: 41
: ===pendidikan kesehatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071906
: 22/10/2021 15:50:57
:
: RIKA ARYUNA, SE., MM

540 Etiket

: Jl. Pondok Randu RT/RW 006/002 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan
Cengkareng, Jakarta Barat., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Muhammad Kenang Maulana S.Pd
: PATENDO, Satrio Tower Level 16, Jl. Prof DR. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ORYTREE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: PUTIH, HIJAU, HITAM
: 3
: ===kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071907
: 22/10/2021 15:51:38
:
: JAFRA HOLDING COMPANY, B.V

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Geograaf 30 6921 EW Duiven
: Wulan Anggiet Purnamasari S.H.,
: Jl. Pandan Raya No. 68, Cibodasari, Cibodas, Tangerang

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JAFRA
: Tidak Ada Terjemahan

566

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 969 dari 1251

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Hitam, Putih.
: 20
: ===Bufet; Kipas angin tangan; Kunci, non-elektrik, bukan dari logam; Lemari hias; Meja cuci muka (perabot rumah tangga);
Penajam cakar untuk hewan peliharaan rumah tangga; Perabot rumah tangga yang berbahan aluminium; bantal; bantal hias;
bantal kursi; bantal penyangga leher; bantalan; bingkai foto; bingkai foto logam mulia; bingkai foto yang terbuat dari kertas;
bingkai foto yang terbuat dari kulit; bingkai foto, bukan dari logam mulia; bingkai gambar; bingkai tempat tidur; boks perjalanan;
boneka; cermin; cermin [kaca perak]; cermin toilet; cetakan untuk bingkai foto; etalase untuk barang dagangan; furnitur anakanak; furnitur berlapis; furnitur, cermin, bingkai foto; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur
kapuk, kasur pegas/per; gantungan cermin, bukan dari logam; kabinet; kaca aluminium (cermin); kaca cermin lembaran untuk
penggunaan umum; kaca lapis aluminium (cermin); kamidana [altar shinto rumah tangga]; kandang untuk hewan peliharaan
rumah tangga; kotak bersarang untuk hewan peliharaan rumah tangga; kursi [kursi]; kursi santai untuk perawatan kosmetik;
kurung bingkai foto; lemari; mebel; meja; meja kerja; meja rias; meja rias dapur; meja rias tiga cermin; meja tulis; ornamen
liburan dari plastik, selain ornamen pohon; papan presentasi; perabot rumah tangga; peti; peti kayu; plakat kayu; ponsel
[dekorasi]; rak; rak pakaian [perabot]; rumah tangga cor batu dan furnitur taman; sarang lebah; stand display kostum; tangki air
dari plastik untuk keperluan rumah tangga; tangki air untuk keperluan rumah tangga, bukan dari logam atau dari batu; tempat
tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga; topi berdiri; wadah, bukan dari logam, untuk penggunaan komersial===
: DID2021071908
: 22/10/2021 15:51:43
:
: WIELLYANTO PRANATA GO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Panglima Besar Sudirman No. 129 RT 003 RW 002 Kel. Tompokersan Kec.
Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, 67311
: Ir. Yusuf Gunawan S.H., M.H., MBL.
: Ruko Cempaka Mas Blok A No.10 Lt.2 Jl. Letjen Suprapto, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LUXWELLL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan Hitam
: 20
: ===Alas tidur atau alas ganti popok; Bak bukan dari logam; Bangku; Bangku kayu rendah; Bantal Korea (Bangsuk); Bantal
[furnitur]; Bantal besar; Bantal dekoratif; Bantal untuk leher [bukan bantal untuk keperluan medis atau keperluan bedah];
Bantalan kasur; Bingkai dan lingkaran bordir; Boks atau ranjang tempat tidur bayi atau tempat main bayi; Box bayi; Bufet;
Dasar kasur; Dipan; Divan anyaman; Dudukan (furnitur) untuk digunakan dengan televisi; Furnitur untuk anak-anak; Furnitur
yang dapat dikonversi menjadi tempat tidur; Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Kain penutup furnitur yang disesuaikan
dengan bentuknya; Kantong tidur untuk berkemah; Kastor tempat tidur, bukan dari logam; Kepala tempat tidur; Kotak
penyimpanan (furnitur); Kursi alas; Kursi anak-anak; Kursi bayi; Kursi duduk atau tidur bayi (rocker); Kursi duduk bayi; Kursi
kerja; Kursi konferensi; Kursi konvertibel; Kursi perjamuan; Kursi putar; Kursi santai; Kursi tamu (sofa); Kursi tinggi [furnitur];
Lemari anak-anak; Lemari belajar; Lemari berlaci; Lemari beroda; Lemari bufet; Lemari buku; Lemari hias; Lemari kaca;
Lemari kantor (filling cabinet); Lemari kecil; Lemari makan; Lemari rias; Lemari serbaguna; Lemari setelan; Lemari untuk
Televisi dan Audio; Lemari untuk kamar tidur; Lemari yang digantung; Matras duduk untuk bayi atau anak bermain; Meja
[Perabotan]; Meja [furnitur]; Meja cuci muka (perabot rumah tangga); Meja dapur; Meja ganti untuk bayi; Meja kecil; Meja
panjang untuk melayani pembeli; Meja rapat kantor; Meja rias untuk di dalam kamar mandi; Meja ruang makan; Meja samping
tempat tidur; Meja satuan; Meja serbaguna; Meja seterika / gosok; Meja sudut; Meja tamu; Meja telepon; Meja televisi; Meja
tulis ringan; Meja untuk digunakan di kebun; Nakhas; Panggung ganti bayi; Penutup pakaian (lemari pakaian); Penyekat
perabot dari kayu; Perabotan luar ruangan; Perlengkapan perabot bukan dari logam; Peti penyimpanan terbuat dari kayu; Peti
penyimpanan terbuat dari plastik; Playpens untuk hewan peliharaan; Pouffes (tumpuan kaki empuk atau kursi rendah tanpa
punggung); Rak dorong; Rak etalase; Rak meja [perabot]; Rak menjadi furnitur kamar bayi; Rak payung; Rak serbaguna; Rak
surat kabar; Rak untuk komputer; Rak yang digantung; Ranjang (Tempat Tidur); Roda tempat tidur bukan dari logam;
Sandaran kepala untuk posisi duduk; Sandaran tangan [Perabotan]; Sandaran tempat tidur (perlengkapan tempat tidur);
Sisipan berulir, bukan logam; Sofa dinding; Tangga dan tangga berundak, bukan dari logam; Tatakan ganti untuk bayi; Tempat
duduk; Tempat payung; Tempat tidur (bukan untuk keperluan medis); Tempat tidur anak-anak; Tempat tidur anak-anak terbuat
dari kain dalam bentuk tas; Tempat tidur dilengkapi kasur innerspring; Tempat tidur kecil yang dilipat; Tempat tidur pantai
dengan kaca depan; Tempat tidur per (spring bed); Tempat tidur sorong; Tempat tidur tunggal / ganda; Tempat tidur untuk
keperluan medis; Tempat tidur yang bisa disesuaikan; Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan bantalan; Tempayan
(Gentong); Ujung ranjang; Wadah dari plastik untuk kemasan; alas tidur [tikar atau bantal]; alat kelengkapan furnitur, bukan
dari logam; baby bouncers [kursi]; bak kayu; bak plastik; bangku [furnitur]; bangku berkemah; bangku dengan satu atau dua
anak tangga, bukan dari logam; bangku kecil; bangku kerja; bangku luar; bangku piknik; bangku sekolah; bangku teras;
bangku untuk bayi; bangku wakil [furniture]; bangku wakil [perabot], bukan dari logam; bantal; bantal anti-roll untuk bayi; bantal
bean bag; bantal beraksen; bantal berbusa; bantal bersalin; bantal busa memori; bantal dukungan belakang, bukan untuk
tujuan medis; bantal dukungan kepala untuk bayi; bantal dukungan untuk digunakan di tempat duduk bayi; bantal guling;
bantal hewan peliharaan; bantal hias; bantal kasur; bantal kursi; bantal latex; bantal leher; bantal luar; bantal menyusui; bantal
penopang/penyangga yang melingkari leher [bukan bantal untuk keperluan medis atau keperluan bedah]; bantal penyangga
kepala; bantal penyangga kepala untuk dipasang pada kursi mobil anak; bantal penyangga leher; bantal perjalanan; bantal
posisi kepala untuk bayi; bantal stadion; bantal untuk furnitur; bantalan kantong tidur; bantalan kasur dipasang; barang
anyaman; basis tempat tidur dipan; bayi guling; bedsteads; berbaring kursi; bingkai tempat tidur; bingkai tempat tidur dari
logam; boks untuk bayi; boneka binatang; buaian; buaian portabel; buaian untuk bayi; buaian untuk jabang bayi; bumper
buaian, selain sprei; cabinet [perabot]; credenzas; dasar tempat tidur; daun meja; dipan untuk bayi; dipan-dipan (divans); divan

740

Halaman 970 dari 1251

dari kayu; divans dari plastik; dudukan tong, bukan dari logam; furnitur anak-anak; furnitur antik; furnitur bar; furnitur bayi;
furnitur bean bag; furnitur bentwood; furnitur berlapis; furnitur dalam bentuk kantong busa; furnitur dari kayu; furnitur dari kulit;
furnitur dek; furnitur dengan isi busa tanpa rangka; furnitur kamar mandi; furnitur kamar tidur; furnitur kamar tidur yang dibuat
khusus; furnitur khusus; furnitur luar ruang dari plastik; furnitur luar ruang, bukan dari logam; furnitur outdoor dari kayu; furnitur
ruang makan; furnitur ruang santai; furnitur ruang tamu; furnitur seksional; furnitur taman dari kayu; furnitur taman dari plastik;
furnitur tanpa rangka, yang empuk; furnitur tempat duduk; furnitur teras; furnitur untuk bayi dan remaja; furnitur yang dapat
diubah; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; futon [perabot];
gantungan handuk [furniture]; gantungan jas; gerbang bayi; gerobak untuk komputer [perabot]; guling; guling berbusa; guling
dacron; guling latex; jemuran aluminium; kabinet; kabinet berhenti, bukan dari logam; kaca bingkai; kaki kursi; karya seni yang
terbuat dari kayu; kasur; kasur berkemah; kasur berpegas; kasur busa; kasur busa memori; kasur dacron; kasur dacron
berper; kasur dacron rollball berper; kasur futon; kasur jerami; kasur latex; kasur lipat; kasur pegas; kasur per busa; kasur
perlatex; kasur toppers; kemasan wadah dari kayu atau plastik; keranjang bayi; keranjang dari plastik; klem, bukan dari logam;
konter display; kotak alat dari plastik, kosong; kotak alat, bukan dari logam, kosong; kotak kayu; kotak kayu atau plastik; kotak
kayu untuk keperluan kemasan industri; kotak pegas; kotak plastik dekoratif; kotak sepatu; kotak surat dari plastik; kursi; kursi
tumpuk; kursi anak TK/Paud; kursi bar; kursi bean bag; kursi belajar; kursi berjemur; kursi berlengan; kursi bistro; kursi booster
untuk anak-anak; kursi cinta; kursi dengan isi busa; kursi direktur; kursi disesuaikan untuk bayi; kursi disesuaikan untuk
digunakan oleh mereka yang memiliki kesulitan mobilitas; kursi duduk berroda; kursi geladak; kursi goyang; kursi goyang
untuk bayi; kursi kantor; kursi luar; kursi malas; kursi mandi; kursi mandi untuk bayi; kursi pantai; kursi penyusunan; kursi
teras; kursi tinggi; kursi tinggi untuk bayi; kursi untuk anak-anak; kursi yang dapat diatur ketinggian; kursi-kursi; laci; laci
kabinet di bawah wastafel untuk instalasi kamar mandi [perabot]; lemari; lemari Pajangan [furnitur]; lemari [perabot]; lemari
arsip; lemari cermin; lemari dapur; lemari dilengkapi dengan cermin; lemari dinding; lemari dipasang; lemari handuk; lemari
kamar mandi; lemari kamar tidur; lemari kartu indeks; lemari komputer [perabot]; lemari kunci; lemari obat; lemari pajangan;
lemari pakaian; lemari piring; lemari plastik; lemari sepatu; lemari-lemari termasuk lemari pakaian, lemari besi dan buffet; loker;
matras kantong tidur untuk berkemah; mebel; meja; meja anak TK/Paud; meja bar; meja belajar; meja berlaci; meja bistro;
meja centrepieces [ornamen] terbuat dari plastik; meja dari logam; meja gambar; meja kantor; meja kerja; meja ketik; meja
kopi; meja kursi cafe; meja luar; meja makan; meja pajangan [perabot]; meja pangkuan; meja portabel; meja rias; meja rias
[perabot]; meja rias tiga cermin; meja samping; meja sekolah; meja taman; meja teh; meja teras; meja tulis; meja yang dapat
diatur ketinggiannya.; meja-meja termasuk meja rias, meja makan, meja tulis; mengubah tikar bayi portabel; papan kayu atau
plastik; papan kayu tegak; patio furniture dari kayu; patio furniture dari plastik; pelindung bumper untuk boks bayi; penutup
furnitur yang dipasang, bukan dari kain; penutup furnitur yang terpasang; penutup pakaian [penyimpanan]; penutup, bukan
dari logam, untuk wadah; perabot dapur yang dibuat khusus; perabot komputer; perabot pantai; perabot sekolah; perabotan;
perabotan dapur; perabotan kantor; perlengkapan tempat tidur, bukan dari logam; peti; peti kayu; peti laci; peti plastik; peti
untuk mainan; rak; rak alat yang dipasang di dinding; rak buku; rak dasi; rak furnitur; rak kayu [perabot]; rak majalah; rak
mantel; rak miring; rak pajangan; rak pakaian [perabot]; rak penyimpanan; rak perabot untuk penyimpanan cd; rak
perpustakaan; rak piring; rak sepatu; rak untuk buku; rak untuk lemari arsip; rak untuk penyimpanan; rak, bukan dari logam;
rak-rak termasuk rak pakaian, rak sepatu, rak piring; ranjang; ranjang kayu; ranjang logam; ranjang untuk memijat; rel pakaian;
roda chocks, bukan dari logam; sandaran; sandaran kepala [perabot]; sandaran kepala untuk tempat tidur; sandaran
punggung portabel untuk digunakan dengan kursi; sandaran tangan untuk furnitur; sandaran tempat tidur; selimut untuk
pakaian [lemari pakaian]; shikibuton [kasur jepang]; sofa; sofa dari kayu; sofa luar ruangan; sofa plastik; sofa taman; sofa yang
bisa diperpanjang; sumbat, bukan dari kaca, logam atau karet; tabung plastik; tangga [tangga], bukan dari logam; tempat
duduk dan tempat tidur untuk bayi yang dapat dinaik-turunkan serta dapat berayun-ayun yang dilengkapi mainan gantung;
tempat duduk tambahan diletakkan di atas kursi; tempat pemeliharaan untuk hewan kecil; tempat penyimpanan air, bukan dari
logam; tempat penyimpanan tujuan umum, bukan dari logam; tempat penyimpanan, bukan dari logam; tempat tidur; tempat
tidur anjing; tempat tidur bayi; tempat tidur bean bag; tempat tidur bulu [toppers kasur]; tempat tidur dengan ruang
penyimpanan; tempat tidur diangkut; tempat tidur dipan; tempat tidur dipan menggabungkan ruang penyimpanan; tempat tidur
hewan; tempat tidur kayu; tempat tidur kucing; tempat tidur kursi; tempat tidur lipat; tempat tidur menggabungkan basis dipan;
tempat tidur pantai; tempat tidur portabel; tempat tidur portabel untuk anak-anak; tempat tidur portabel untuk hewan
peliharaan; tempat tidur rumah sakit; tempat tidur sofa; tempat tidur susun; tempat tidur terbuka; tempat tidur untuk anak-anak;
tempat tidur untuk bayi; tempat tidur untuk hewan; tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga; tempat tidur, kecuali
linen; tikar tidur; tikar tidur siang [bantal atau kasur]; tikar tidur untuk digunakan oleh anak-anak; tikar untuk playpens bayi;
toppers kasur dipasang; tumpuan kaki empuk atau kursi rendah tanpa punggung; tutup penyegelan, bukan dari logam; unit
dinding [furnitur]; wadah kemasan dari plastik; wadah pengemasan kayu; wazukue [meja rendah bergaya Jepang]; workstation
memiliki permukaan kerja multi guna untuk digunakan dalam berbagai bidang; yo [kasur tradisional Korea]; zabuton [bantal
lantai Jepang]; zaisu [Kursi bergaya Jepang]; zataku [meja rendah gaya Jepang]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021071909
: 22/10/2021 15:53:18
:
: Interquell GmbH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Südliche Hauptstraße 38, 86517 Wehringen
: Anisa Ambadar S.H., LL.M.
: Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Goood and Device
: Goood merupakan suatu penamaan / constitutes a naming.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih / Black and White.
: 35
: ===jasa eceran atau jasa grosir untuk hewan peliharaan; jasa grosir untuk pakan ternak; jasa grosir untuk persiapan

540 Etiket

Halaman 971 dari 1251

perawatan hewan; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk hewan; layanan grosir untuk tempat tidur untuk hewan; layanan
grosir yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel untuk alat kecantikan untuk hewan; layanan ritel untuk makanan hewan
peliharaan; layanan ritel untuk persiapan perawatan hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan mainan; layanan ritel yang
berkaitan dengan tempat tidur untuk hewan; layanan toko ritel yang menampilkan pakan ternak===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071910
: 22/10/2021 15:55:57
:
: PT. TOREDA PRIMA INDONESIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RUKO MANYAR PERMAI RAYA BLOK C NO. 11, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Dan Putih
: 43, 29
: ===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Kedai; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan

740

dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan teh bubble; Restoran cepat saji dan tempat makan yang
menyediakan kudapan; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); kafe, kafetaria dan layanan restoran;
menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi;
penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; restoran masakan khas jepang; restoran
swalayan; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran, bar dan layanan katering===
===Bebek goreng; Beef Burger; Boba; Buah yang dibekukan; Campuran sayur; Chicken Burger; Cincau; Cumi beku; Daging
ayam beku; Gulungan (lumpia) ikan atau ayam; Gurita Beku; Hasil-hasil produksi susu; Hidangan dari daging kornet;
Hidangan utama yang dibuat terutama dari makanan laut; Hidangan yang dimasak berbahan dasar sayuran, kentang, buahbuahan, daging, unggas, ikan, dan makanan laut; Jeli; Kembang tahu pita; Kroket; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan beku
terutama terdiri dari pengganti daging; Makanan berbahan dasar cumi-cumi; Makanan berbahan dasar ketela pohon; Makanan
dan makanan ringan batangan berbahan dasar protein whey dan kedelai; Makanan dan makanan ringan yang terbuat dari
minyak, lemak, dan kacang yang telah diolah; Makanan genggam yang dibekukan, disiapkan atau dikemas dengan bahan
utama daging, ikan, unggas atau sayuran; Makanan laut olahan, termasuk makanan laut yang dikemas dalam kaleng dan
kantong.; Makanan siap masak terutama terdiri dari daging; Makanan siap masak terutama terdiri dari ikan; Makanan siap
masak terutama terdiri dari pengganti daging; Makanan siap masak terutama terdiri dari sayuran; Makanan siap masak
terutama terdiri dari unggas; Makanan siap saji yang terdiri dari pengganti ikan atau makanan laut; Makanan yang dibekukan,
siap saji atau dalam kemasan yaitu sup, sup dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur buah dan
sayuran dalam bentuk kering, jus buah dan sayuran; Makanan yang didinginkan yang terutama mengandung ikan, daging, dan
unggas; Onigiri Daging; Onigiri Ikan; Pempek; Pisang goreng; Potongan kentang; Produk daging kepiting; Produk daging
vegetarian dan vegan; Produk daging yang dibekukan; Produk makanan dengan dasar yoghurt; Produk makanan laut yang
dibekukan; Produk olahan daging sapi; Produk olahan daging udang; Produk terbuat dari kentang; Rolade Sapi; Rumput laut
bubuk sebagai bahan baku untuk membuat agar-agar; Salad, disiapkan; Salmon (ikan) asap; Sarang burung dengan gula
batu; Sate Ayam; Sate Daging Sapi; Scotch eggs [telur rebus yang dibungkus dengan daging sosis dan dilapisi dengan
remah-remah]; Sea bass (ikan), tidak hidup; Sediaan hidangan ikan; Sediaan jamur; Selai; Siomay; Sosis; Susu jahe; Susu
kedelai; Tahu; Tahu Bakso; Tahu Isi; Tahu pedas; Tape singkong; Tuna (ikan), kalengan; Tuna (ikan), tidak hidup; Vegetable
meat ball; acar; ayam goreng; bawang goreng; bawang putih beku; bebek beku; bulgogi [daging sapi panggang yang diiris dan
dibumbui]; cabai rawit olahan; campuran daging yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak; campuran makanan ringan yang
terdiri dari buah kering dan kacang olahan; campuran sup; campuran untuk membuat kaldu; cold cuts (daging); daging burger;
daging giling; daging vegetarian terbuat dari minyak kedelai; daging, beku; dimsum; fillet ikan; ganggang olahan untuk
makanan manusia; gulungan cumi-cumi; hidangan daging yang dimasak; ikan beku; ikan, diolah; jagung manis, diolah; jagung
rebus; jamur, diolah; kacang panggang; kaldu; kaldu beku; kelapa, diolah; kelapa, kering; kentang beku olahan; kentang
goreng; kentang goreng beku; kentang goreng singkong; keripik; kimchi; knödel (pangsit) kentang; kornet ayam; kornet sapi;
makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak); makanan beku terutama terdiri dari daging,
ikan, unggas atau sayuran; makanan bento terbuat dari daging/ayam; makanan berbahan dasar daging; makanan berbahan
dasar ikan; makanan berbahan dasar sayuran; makanan berbahan dasar tahu; makanan dingin terutama terdiri dari daging;
makanan dingin terutama terdiri dari ikan; makanan dingin terutama terdiri dari unggas; makanan dingin yang sebagian besar
terdiri dari daging; makanan kemasan dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan untuk
anak-anak dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging,
ikan, unggas atau sayuran; makanan laut beku; makanan laut yang dikeringkan; makanan olahan terutama terdiri dari daging,
ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan berbahan dasar daging; makanan ringan berbahan dasar ikan; makanan ringan
berbahan dasar kacang; makanan ringan manisan buah; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari ikan; makanan siap
saji beku yang terutama terdiri dari unggas; makanan siap saji terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran, polongpolongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; makanan siap saji terutama terdiri dari telur;
makanan yang dicincang, seperti daging atau sejenisnya berbentuk bulat pipih untuk burger mengandung kedelai, bit,
gandum, bawang putih dan bawang merah; minuman berbahan dasar santan; minuman berbahan dasar susu; minuman
berbahan dasar susu almond; nugget ayam; nugget ikan; olahan daging ayam untuk isian roti burger; olahan makanan
terutama terdiri dari produk daging; omelet; onigiri ayam; onion rings; otak-otak; pangsit berbahan dasar kentang; pasta
terutama terdiri dari daging; pembungkus sosis, alami atau buatan; perkedel kepiting; produk daging; produk daging olahan;
produk makanan laut (diasap); produk makanan laut kalengan; produk makanan laut olahan; produk-produk berbahan dasar
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daging ikan; rendang; roti burger ikan; roti burger sayur; roti burger vegetarian; roti daging cincang; roti daging hamburger;
rumput laut besar yang dikeringkan; rumput laut kering yang bisa dimakan; rumput laut panggang; rumput laut yang dapat
dimakan, diolah; salad buah; salmon (ikan), kalengan; salmon yang diawetkan atau diolah; sarden (ikan), kalengan; sashimi;
sayuran olahan dan buah olahan; sayuran tempura; singkong beku; steak daging; steak ikan; stik keju; stik talas; sup; sup
instan; telur asin; telur olahan; telur rebus; tempura jamur; tempura yang berisi campuran sayuran dan makanan laut
(Kakiage); tepung ikan untuk makanan manusia; ubi jalar, diolah; ubi jalar, hasil olahan; udang beku; udang, bukan hidup;
yaki-nori [lembar rumput laut]; yakitori (daging ayam yang ditusuk khas Jepang)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071911
: 22/10/2021 15:56:45
:
: Ahmad Zamzam Zainal Muttaqiin & Kayla Nadira Cut Almi

540 Etiket

: Kp. Babakan Sukaluyu, RT. 004 RW. 004, Desa Sukamukti, Kec. Cilawu, Kab. Garut
44181, Kabupaten Garut, Jawa Barat
: Anton Budiman S.H.
: Gedung Wisma Bhakti Mulia, Lantai 2, Suite 209 Jl. Kramat Raya No. 160, Jakarta
10430 Kota Jakarta Pusat Dki Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KYL Cosmetic
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata,
pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim,
cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan,
gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk
batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; gel kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi,
maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif [make-up];
kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
pemakaian di rambut; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye
shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim dan
lotion kosmetik; sabun kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan
kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala;
sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan-sediaan
kosmetik rias rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071912
: 22/10/2021 15:57:13
:
: Nur Aini

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Masangan Barat RT 10 RW 05 No. 75 Desa Masangan Kecamatan Bungah
Kabupaten Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61152
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Kelamud MAMCELL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hijau, Putih, Kuning, Oranye
: 32
: ===Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071913
: 22/10/2021 15:58:23
:
: PT United Alacrity Indonesia

540 Etiket

540 Etiket

: Rukan Daan Mogot, Jl. Daan Mogot Raya No. 47, Kel. Tanjung Duren Utara, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Xymo Biofert
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Hijau
: 1
: ===pupuk organik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071914
: 22/10/2021 15:59:36
:
: Susanti, Royandiki

540 Etiket

: Dusun Talamandu, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah,
Indonesia, 94561, Kabupaten Toli Toli, Sulawesi Tengah, 94561
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Sennang Salad
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau, putih, merah, kuning
: 29
: ===Minyak salad; Salad berbahan dasar hummus; Salad sayuran; Salad, disiapkan; salad antipasto; salad ayam; salad buah;
salad buah dan sayuran; salad caesar; salad daging; salad daging kalkun; salad kacang-kacangan; salad kentang; salad
sayuran; salad sayuran precut; salad telur belanak; salad unggas; sayuran precut untuk salad; sediaan salad (sayuran)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071915
: 22/10/2021 16:00:54
:
: JAFRA HOLDING COMPANY B.V

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Geograaf 30 6921 EW Duiven
: Wulan Anggiet Purnamasari S.H.,
: Jl. Pandan Raya No. 68, Cibodasari, Cibodas, Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JAFRA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih.
: 21
: ===Alat untuk pengolahan makanan dan Minuman untuk keperluan rumah tangga (tidak memakai listrik); Dispenser untuk
krim perawatan kulit; Gilingan untuk keperluan rumah tangga dioperasikan secara manual; Gotoku [trivets untuk pemanas
arang Jepang untuk keperluan rumah tangga]; Keranjang yang terbuat dari anyaman, logam, kain untuk keperluan rumah
tangga; Kotak krim kosmetik; Kuas untuk kosmetik; Mug keramik; tempat bumbu, untuk penggunaan rumah tangga; sisir;
cangkir; wadah minum terbuat dari gelas dan plastik; sikat gigi listrik dan non-listrik; kotak makan siang; piring; wadah sikat
gigi; spons mandi; toilet kecil untuk anak-anak, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau
berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Nampan untuk keperluan rumah tangga; Parutan (alat rumah
tangga); Peralatan dan wadah untuk rumah tangga; Peralatan makan, peralatan masak dan wadah untuk keperluan dapur
atau rumah tangga; Sarung tangan nitrile untuk keperluan rumah tangga; Sikat gigi, peralatan dan perkakas untuk kebersihan
dan perawatan gigi, lidah dan gusi; Spons untuk keperluan rumah tangga; Tas dan wadah terisolasi untuk makanan atau
minuman untuk penggunaan rumah tangga; Tempat sisir; Wadah makanan dan minuman untuk kegunaan rumah tangga dan
untuk bepergian; Wadah terbuat dari tempurung kelapa untuk keperluan rumah tangga; Wadah untuk keperluan rumah
tangga, dapur dan memasak; Wadah untuk menampung dan mengeluarkan (dispensing) sediaan-sediaan perawatan kulit dan
perawatan rambut untuk keperluan kosmetik dan rumah tangga; alat alat kebersihan rumah tangga; alat penguap yang
dioperasikan dengan tangan untuk keperluan rumah tangga; aplikator bertenaga baterai untuk menerapkan kosmetik pada
bulu mata; aplikator kosmetik; aplikator listrik untuk menerapkan kosmetik ke bulu mata; aplikator untuk menerapkan lotion
kosmetik untuk kulit; aplikator untuk menerapkan lotion kosmetik untuk rambut; aplikator untuk menerapkan lotion kosmetik
untuk tangan; aplikator untuk menerapkan lotion kosmetik untuk tubuh; aplikator untuk menerapkan lotion kosmetik untuk
wajah; aplikator untuk menerapkan lotion kulit kosmetik; aplikator untuk menerapkan lotion wajah kosmetik; atomizers untuk

540 Etiket
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keperluan rumah tangga; atomizers yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan rumah tangga; ayakan untuk keperluan
rumah tangga; baki keperluan rumah tangga; baki kertas, untuk keperluan rumah tangga; baki kompos untuk keperluan rumah
tangga; baki sampah untuk hewan peliharaan rumah tangga; baki untuk keperluan rumah tangga; baki untuk keperluan rumah
tangga, bukan dari logam; baki untuk keperluan rumah tangga, bukan dari logam mulia; baki untuk keperluan rumah tangga,
dari logam; baki untuk keperluan rumah tangga, dari logam mulia; bantalan abrasif untuk keperluan dapur atau rumah tangga;
blender makanan non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; bola cucian
[peralatan rumah tangga]; cetakan plastik untuk keperluan rumah tangga dalam pembuatan sabun; dipan jari untuk perawatan
gigi atau mulut; dispenser pompa untuk keperluan rumah tangga; dispenser pribadi untuk pil atau kapsul untuk keperluan
rumah tangga; dispenser serbet untuk keperluan rumah tangga; dispenser untuk kosmetik; dispenser untuk sabun cair untuk
keperluan rumah tangga; dispenser untuk tisu selulosa, untuk keperluan rumah tangga; dropper untuk keperluan kosmetik;
dropper untuk keperluan rumah tangga; ember batubara untuk keperluan rumah tangga; guci untuk penggunaan rumah
tangga; jatuh pengering bola [peralatan rumah tangga]; kain penutup peralatan rumah tangga dan dapur; kaleng popcorn,
kosong, untuk keperluan rumah tangga; kasing yang disesuaikan untuk peralatan kosmetik; keramik untuk keperluan rumah
tangga; keranjang bambu untuk keperluan rumah tangga; keranjang belanja anyaman untuk keperluan rumah tangga;
keranjang belanja genggam plastik untuk keperluan rumah tangga; keranjang belanja untuk keperluan rumah tangga;
keranjang cucian untuk keperluan rumah tangga; keranjang roti rumah tangga; keranjang roti untuk keperluan rumah tangga;
keranjang untuk keperluan rumah tangga; keranjang untuk penggunaan rumah tangga, bukan dari logam; keranjang untuk
penggunaan rumah tangga, bukan dari logam mulia; keranjang untuk penggunaan rumah tangga, dari logam; keranjang untuk
penggunaan rumah tangga, dari logam mulia; keranjang, untuk penggunaan rumah tangga, dari papier mâché; kios jari untuk
perawatan gigi atau mulut; kit perawatan gigi yang terdiri dari sikat gigi dan benang; kontainer rumah tangga; kotak kue plastik
untuk keperluan rumah tangga; kotak resep [wadah rumah tangga]; kotak sampah untuk hewan peliharaan rumah tangga;
kotak untuk mengeluarkan handuk kertas, untuk keperluan rumah tangga; kuas kosmetik; labu terisolasi untuk keperluan
rumah tangga; membersihkan swab untuk keperluan rumah tangga; menuang dan menuangkan semburan untuk keperluan
rumah tangga; menuangkan cerat untuk keperluan rumah tangga; mesin pemotong daging, untuk keperluan rumah tangga,
non-listrik; mixer makanan, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; nampan biodegradable untuk keperluan rumah tangga;
nampan saji sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; parut keju untuk keperluan rumah tangga; pembuat pasta non-listrik
untuk keperluan rumah tangga; pemegang untuk kantong plastik, untuk keperluan rumah tangga; pemegang untuk setrika
rumah tangga; pemisah telur, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; pencakar untuk keperluan rumah tangga; pengayak
[peralatan rumah tangga]; pengepres buah, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; penggiling untuk keperluan rumah
tangga, dioperasikan dengan tangan; penggiling, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; penghancur, non-listrik, untuk
keperluan rumah tangga; penyapu untuk keperluan rumah tangga; penyortir binatu untuk keperluan rumah tangga; peralatan
dan mesin pemoles, untuk keperluan rumah tangga, non-listrik; peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur; peralatan dan
wadah untuk keperluan rumah tangga dan dapur; peralatan kosmetik; peralatan kosmetik dan toilet; peralatan kosmetik dan
toilet serta perlengkapan kamar mandi; peralatan rumah tangga; peralatan rumah tangga dan dapur; peralatan rumah tangga
dari logam mulia; peralatan rumah tangga, bukan dari logam mulia; peralatan untuk keperluan kosmetik; peralatan untuk
keperluan rumah tangga; perangkat pembersih wajah kosmetik; peredam asap untuk keperluan rumah tangga; perkakas dan
wadah dan dispenser untuk rumah tangga, dapur, kosmetik atau wewangian (bukan dari logam mulia atau dilapisi
dengannya); perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur (bukan dari
logam mulia atau bukan dari sepihan logam mulia); perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk
rumah tangga dan dapur (bukan dari logam mulia atau bukan dari sepuhan logam mulia); sabut gosok untuk keperluan rumah
tangga; saringan [peralatan rumah tangga]; saringan untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan karet sekali pakai untuk
keperluan rumah tangga; sarung tangan karet untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan lateks untuk keperluan rumah
tangga; sarung tangan nitril sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan nitril untuk keperluan rumah tangga;
sarung tangan plastik sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan plastik untuk keperluan rumah tangga;
sarung tangan rumah tangga untuk keperluan pembersihan; sarung tangan rumah tangga untuk penggunaan umum; sarung
tangan sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan untuk
penggunaan rumah tangga; sendok batubara untuk keperluan rumah tangga; sendok beras untuk keperluan rumah tangga;
sendok biji-bijian untuk keperluan rumah tangga; sendok gula untuk keperluan rumah tangga; sendok ikan untuk keperluan
rumah tangga; sendok kopi untuk keperluan rumah tangga; sendok makanan anjing untuk keperluan rumah tangga; sendok
pupuk untuk keperluan rumah tangga; sendok tepung untuk keperluan rumah tangga; sendok untuk keperluan rumah tangga;
sendok untuk pembuangan limbah hewan peliharaan untuk keperluan rumah tangga; sikat bulu mata, sisir dan pemisah; sikat
untuk hewan peliharaan rumah tangga; sikat untuk keperluan rumah tangga; sikat untuk membersihkan untuk keperluan
rumah tangga; sinder cinder [peralatan rumah tangga]; sisir; sisir bergigi besar untuk rambut; sisir bulu mata; sisir dan spons;
sisir listrik; sisir non-listrik; sisir rambut; sisir rambut, listrik; sisir untuk menyisir rambut ke belakang; spatula kosmetik; spatula
kosmetik untuk digunakan dengan sediaan obat menghilangkan rambut; spons kosmetik; spons mikrodermabrasi untuk
penggunaan kosmetik; spons untuk pembersih dan rumah tangga; tabung gelas untuk keperluan rumah tangga; tas kosmetik
[yang telah terpasang]; tas terisolasi untuk makanan atau minuman, untuk keperluan rumah tangga; tempat bedak kosmetik;
tempat cuci untuk keperluan rumah tangga; tempat sampah daur ulang, bukan dari logam, untuk keperluan rumah tangga;
tempat sampah untuk keperluan rumah tangga; tempat telur plastik untuk keperluan rumah tangga; termos terisolasi termal
untuk keperluan rumah tangga; toples plastik untuk keperluan rumah tangga; tutup sekali pakai untuk wadah rumah tangga;
tutup wadah dibuat untuk keperluan rumah tangga atau dapur; ujung jari untuk perawatan gigi atau mulut; wadah berisolasi
panas untuk keperluan rumah tangga; wadah dari logam mulia untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wadah kaca rumah
tangga; wadah kompos untuk keperluan rumah tangga; wadah lotion, kosong, untuk keperluan rumah tangga; wadah
penanam hidroponik untuk keperluan rumah tangga; wadah penyimpanan rumah tangga plastik untuk sereal; wadah
penyimpanan rumah tangga untuk makanan hewan; wadah penyimpanan untuk rumah tangga dari plastik; wadah plastik
portabel untuk keperluan rumah tangga dan dapur; wadah plastik rumah tangga untuk menyimpan produk-produk kesehatan
wanita; wadah plastik untuk keperluan rumah tangga; wadah rumah tangga dari logam mulia; wadah rumah tangga portabel
serba guna; wadah rumah tangga untuk makanan; wadah rumah tangga yang bisa dikunci, bukan dari logam, untuk makanan;
wadah rumah tangga, bukan dari logam mulia; wadah sisir; wadah terisolasi untuk kaleng minuman, untuk keperluan rumah
tangga; wadah terisolasi untuk makanan atau minuman, untuk keperluan rumah tangga; wadah untuk es, untuk keperluan
rumah tangga; wadah untuk keperluan rumah tangga; wadah untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wadah untuk
keperluan rumah tangga dari kristal; wadah untuk keperluan rumah tangga dari porselen; wadah untuk keperluan rumah
tangga dari tembikar; wadah untuk kosmetik; wadah untuk rumah tangga dan dapur; wadah, bukan dari logam mulia, untuk
keperluan rumah tangga atau dapur; whisks, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021071916
: 22/10/2021 16:00:56
:
: Cesium, Inc.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 333 West San Carlos Street, Suite 600, San Jose, California 95110
: Dora Ambadar S.Psi
: Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KNOWDE
: KNOWDE merupakan suatu penamaan / constitutes a naming.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih / Black and White.
: 35, 42
: ===Jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; jasa penyediaan portal online berbasis web
yang memberikan pelanggan akses ke informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi
produk saat ini berdasarkan pesanan, informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang
bahan kimia dan produk kimia; menyediakan informasi bisnis melalui sebuah basis data yang dapat dicari dan melalui jaringan
komputer global; penyediaan informasi bisnis melalui situs web===
===analisis industri dan layanan penelitian di bidang kimia; desain produk industri; konsultasi di bidang kimia; layanan
komputer, yaitu, menyediakan mesin pencari untuk mendapatkan/memperoleh data melalui jaringan internet dan komunikasi;
memberikan informasi tentang analisis industri dan layanan penelitian; penyediaan informasi yang berkaitan dengan desain
industri; penyediaan penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengunggah,
mengunduh, mengakses, memposting, membuat, mengunggah, melihat, menampilkan, berbagi, atau menyediakan media
elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar, gambar, grafik animasi, dan foto;
penyediaan penggunaan sementara atas perangkat lunak yang tidak dapat diunduh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071917
: 22/10/2021 16:03:44
:
: PT United Alacrity Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Merlyn Nutrex
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Hijau
: 1
: ===pupuk organik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071919
: 22/10/2021 16:07:32
:
: Rengganis Kisdarjono

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Sangkuriang S-4, RT 002/RT 012, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota
Bandung, 40135, Kota Bandung, Jawa Barat, 40135
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RENGGANIS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 25
: ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan pada
jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles,

Halaman 976 dari 1251

mokasin, sepatu pantofel; Alat penutup telinga; Baju Batabue; Baju Hangat; Baju Hangat militer; Baju Syar'i; Baju tidur; Baju
wanita; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Balaclava; Bandana anak-anak; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian);
Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan
penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Barang-barang pakaian olahraga; Bedong; Blus jumbo (pakaian);
Caping; Celana; Celana dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana kerja;
Celana ketat tipis untuk wanita; Celana korduroi; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana
panjang denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana
panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana pendek untuk berolahraga;
Celana tahan dingin; Celana yang dilapisi lilin; Dasi pramuka; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Daster anak-anak; Daster
menyusui; Daster tidur; Dungaree; Espadrilles; Flashes (pakaian); Gaun pengantin; Girdle sebagai pakaian dasar; Hijab
olahraga; Ikat kepala agar tidak berkeringat; Ikat pinggang; Jaket Jeans; Jaket anak-anak; Jaket bordir; Jaket garbadine
[pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket printing; Jaket sablon; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa
lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin
dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket windbreaker; Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket
yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas anak-anak; Jerkins; Jubah; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur;
Jumpsuit untuk anak-anak; Kain gurita bayi; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian; Kaos Promosi; Kaos
kaki pramuka; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaus kaki
setinggi lutut; Kaus pakaian; Kemeja (lengan pendek); Kerah polo; Keredong; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket;
Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan;
Kostum Halloween dan kostum topeng; Kostum untuk digunakan dalam industri hiburan; Kulot; Kutang nenek; Lapisanlapisan; Legging yang dilapisi lilin; Mantel kulit panjang; Mantel tahan dingin; Mantel wol; Mantel yang dilapisi lilin; Mantel yang
terbuat dari bahan berlapis; Masker penutup mata untuk tidur; Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian);
Meukasah (Baju); Pakaian; Pakaian Pesta; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan
dalam air; Pakaian anak-anak; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam
wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan
(pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap
keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian
dalam dua potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari kertas
(bukan untuk kesehatan); Pakaian hamil; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian
karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian luar; Pakaian olahraga; Pakaian pemanasan
untuk olahraga; Pakaian pramuka; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi;
Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga
kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang
dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat,
jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana,
celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jasjas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi,
baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket,
topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian,
yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking
panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana
olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun
dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini,
celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaianpakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Pelindung kaki (dilapisi lilin); Pelindung mata sebagai tutup kepala;
Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian);
Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian; Penghangat badan yang dilapisi lilin; Penghangat badan yang
terbuat dari bahan berlapis; Penghangat telinga; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi);
Penutup kepala yang dilapisi lilin; Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan;
Penyerap yang dikenakan di leher; Pita penahan keringat saat berolahraga; Rok Jeans; Rok dalam [pakaian dalam]; Romper;
Rompi anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat dari bahan berlapis; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian;
Sabuk pengikat untuk menahan stocking; Sadariah (Oakaian Adat Pria Betawi); Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang;
Sandal terasa gaya Jepang; Sarung; Sarung printing; Sarung tangan berjari yang terbuat dari kulit; Sarung tangan dalam
berjari; Sarung tangan olahraga panahan; Sarung tangan tahan dingin; Sarung tenun bukan mesin; Sarung tenun palekat;
Sarung tenun tangan; Sarung tenun tradisional; Sepatu Dansa; Sepatu cross training; Sepatu olahraga atau santai; Sepatu
olahraga panahan; Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu untuk jalan; Soder (Selendang Tari); Stoking; Sweater; Switer
bordir; Switer printing; Switer sablon; Syal Serbaguna; Syal penutup bahu yang digunakan untuk tukang cukur; Syal tabung
leher; T-shirt bordir; T-shirt printing; T-shirt sablon; Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Teralai Betawi
(Penutup Dada Berupa Kain Bertahta Emas); Topi (penutup kepala) renang; Topi Cepiau; Topi kulit; Topi olahraga panahan;
Topi pramuka; Topi tahan dingin; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin; Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Tunik
jumbo (pakaian); Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi listrik; alas kaki untuk pekerjaan berat; alas kaki yang terbuat
dari imitasi kulit; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga,
sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit,
sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk sepatu; atasan [pakaian] rugby;
atasan baju tanpa lengan; atasan bersalin; atasan rajut; atasan yoga; baeja [rompi tradisional Korea untuk wanita]; bagian dan
perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu,
penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; baju; baju atau handuk mandi; baju berkerah; baju busana
muslim; baju luar untuk memancing; baju olahraga lengan pendek; baju rajut; baju renang one-piece; baju santai; baju setelan;
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baju tenun; baju tidur; baju untuk anak-anak; ban lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian); band bersalin [pakaian];
baselayer tops; beha dan miniset; beskap; blangkon; blazers; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek batik; bodices
[pakaian dalam]; bootee (sepatu bayi wol); booties; booties bayi; booties untuk di pantai; booties untuk gym; booties untuk
mendaki; booties untuk yoga; cagoule; celana anak; celana berkuda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana
dalam untuk bayi; celana dinas; celana golf; celana hiking; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana
jogging; celana kasual; celana ketat; celana khaki; celana kulit; celana militer; celana panjang (Am.); celana panjang besar
batik; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana panjang yang menyerap keringat; celana pendek;
celana pendek boxer; celana pendek kargo; celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek untuk selancar; celana
popok bayi; celana pria; celana salju; celana ski; celana tahan air [celana]; celana tanggung; celana tempur; celana untuk
tunggang kuda; celemek plastik; chasubles; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju];
chullos [topi dengan penutup telinga]; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; corselets; dalaman jilbab; dasi; datejime
[string memperketat untuk kimono]; durumagi [Mantel Korea]; footmuffs, tidak dipanaskan dengan listrik; gabardin; gabardines
[pakaian]; gamis; gaun jumper (baju hangat); gaun koktail; gaun kulit; gaun pembaptisan; gaun rajutan; gaun seremonial untuk
wanita; gaun untuk anak-anak; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; gussets
for footlets [bagian dari pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; hak untuk sepatu; hanbok [pakaian tradisional Korea];
hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; headwear rekreasi; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [korset]; ikat
pinggang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket angin; jaket berkerudung;
jaket bulu; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket garbadine (pakaian); jaket hiking; jaket
hujan; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual; jaket tahan cuaca; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket, gaun tanpa
lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan
kaus kaki; jaket, sepatu bot dan rompi untuk memancing; jas; jas kulit; jas luar; jas mandi; jas serikat; jeogori [pakaian dasar
dasar dari pakaian tradisional Korea]; jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang]; jubah pembaptisan; juban [kaus untuk
kimono]; jumpsuit; kaftan batik (pakaian); kain luaran; kain oto untuk anak-anak; kain oto untuk pengunjung dewasa; kain
pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kain tadah liur bayi; kaos berkerah; kaos kaki neoprene; kaos lengan pendek;
kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos/kemeja yang menyerap
keringat; kaus kaki anak-anak; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki untuk bayi; kaus sepak bola; kaus
tanpa lengan, pakaian; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kebaya batik (pakaian); kemeja berkerah;
kemeja kulit; kemeja olahraga kelembaban; kemeja rajutan; kemeja turtleneck; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja
yoga; kerah [pakaian]; ketuk celana; kilt; koma-geta [bakiak kayu rendah]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset
[pakaian yayasan]; korset mantel parit (pakaian); koshihimo [tali pinggang untuk kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono];
kostum Halloween dan topeng yang dijual berhubungan dengannya; kostum renang; kostum untuk digunakan dalam
permainan berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; kutang wanita; lapisan dalam sepatu bot
salju; lapisan jaket; legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki]; legging bersalin; legging menjadi celana panjang;
linen tubuh [garmen]; lis pinggiran sol untuk sepatu; mackintosh; manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai
pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel [pakaian]; mantel berat; mantel kulit; mantel laboratorium; mantel
militer; mantel musim dingin; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; mantel wol; masker wajah musim dingin [pakaian];
menjalankan jas; nuisette; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian basah untuk selancar angin;
pakaian bawahan rajut; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian
dalam bersalin; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam sekali pakai; pakaian
dalam wanita; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit;
pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian denim; pakaian hangat; pakaian kendo; pakaian kerja; pakaian khas Jepang
Kimono; pakaian kucing; pakaian kulit; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian latihan beban dan latihan
tambahan; pakaian luar; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian mengemudi; pakaian mode/fesyen;
pakaian olah raga; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian pantai untuk menutupi tubuh; pakaian pendakian; pakaian
penutup bagian luar; pakaian rajut; pakaian renang; pakaian renang untuk wanita; pakaian ringan; pakaian santai; pakaian
santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian siap pakai; pakaian stockinet; pakaian tahan air; pakaian tahan air dan tahan
cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal; pakaian tidur; pakaian
untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk
berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian untuk
olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk seni bela diri;
pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan,
jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja
(overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur,
kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat,
pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin
dan windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang menyerap keringat;
pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau
bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat,
legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang
menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi;
pantalon; pelerine; pelindung kaki (celana); pelindung matahari [headwear]; pelindung tumit untuk sepatu; pengantin pengantin
wanita; penghangat lutut [pakaian]; penghangatan untuk kaki; penutup kepala untuk olahraga [selain helm]; penutup kepala,
termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); penutup sepatu, selain untuk keperluan medis; penutup untuk tabi;
penyangga pakaian; perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; piyama; ponco;
puncak jogging; rok pendek; rompi; rompi bulu; rompi kamuflase; sabuk kulit [pakaian]; sabuk militer; sabuk tekstil [pakaian];
sandal; sandal bakiak; sandal dan sepatu pantai; sandal hak tinggi; sandal jepit; sandal kenyamanan khusus; sandal kulit;
sapu tangan [pakaian]; sarung tangan; sarung tangan kasmir; sarung tangan kulit domba; sarung tangan mengemudi; sarung
tangan rajutan; sarung tangan terbuat dari kain, benang katun rajutan; sarung tangan untuk memancing; sarung tangan untuk
pakaian; selempang; sendal; sepatu Hujan; sepatu balet; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu boot
berjalan; sepatu bot; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja untuk industri; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis
dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot tahan air; sepatu bot yang ditutup dengan penutup baja; sepatu bot yang memiliki
tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu bot yang tertutup baja; sepatu creeper; sepatu dansa; sepatu dari kulit imitasi;
sepatu dari kulit sapi; sepatu hak-tinggi; sepatu hoki lapangan; sepatu jogging; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu kulit untuk
pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu latihan dari kulit; sepatu luar terbuat dari karet dan kedap air; sepatu olahraga;
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sepatu panjat; sepatu panjat tebing; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu perawatan; sepatu
platform; sepatu renda; sepatu roller self-balancing; sepatu santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu ski-Apres; sepatu
snowboard; sepatu thong; sepatu tinju; sepatu untuk bayi; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria, wanita dan anakanak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana
pendek, celana olahraga, celana olahraga; sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal
sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu yang terbuat dari kulit
asli; sepatu yang tertutup baja; seragam; seragam aikido; seragam karate; seragam olahraga; setelan pakaian yang longgar
dan hangat untuk olahraga; setelan untuk aktivitas luar ruangan musim dingin; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol alas kaki;
sol sepatu; sorban; steel-capped shoes; stoking dan celana ketat tipis wanita; stoking setinggi lutut; suge-gasa [topi topi];
suspender [bretel]; sweater katun; sweater leher kru; syal kapas; syal leher; syal renda; syal triko; tabard; tali kaki untuk zori
[sandal gaya Jepang]; tanaman legging; tas kain non woven; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas khusus
diadaptasi untuk sepatu snowboard; tas sepatu golf; tas sepatu kriket; thobes [jubah tradisional]; topi; topi baseball; topi
berukuran kecil yang pas di kepala; topi dan peci; topi koki; topi mandi; topi militer; topi rajut; topi rajutan; topi simpul; topi
tukang pesona; topi untuk bayi; trainer (alas kaki); turtleneck; tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas
ini; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; visor (penutup kepala); wimples (pakaian)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071920
: 22/10/2021 16:08:13
:
: PT. ASTRA OTOPARTS Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pegangsaan Dua Km. 2,2 Kelapa Gading,
Jakarta Utara 14250, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SHOP & BIKE + Lukisan
: SHOP & BIKE + Lukisan : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Biru dan Putih.
: 18
: ===Tas-tas; Tempat kartu [dompet]; Tongkat; dompet kunci; dompet kunci dari kulit; dompet saku; koper; payung; payung
matahari; ransel; tas tangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071921
: 22/10/2021 16:08:18
:
: Nanjing Tianxingtong Electronic Technology Co., Ltd

540 Etiket

: 10# 101, No. 1, Hengyi Road, Nanjing Economic and Technological Development
Zone, Jiangsu Province
: Kelvin Wibawa S.H.,
: Pondok Hijau Golf, Cluster Emerald, Jalan Emerald Selatan 2 No. 26, Gading
Serpong, Tangerang 15810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Abu-Abu, Hitam dan Putih
: 7
: ===Alat pengelas busur listrik; alat las listrik; elektroda untuk mesin las; mesin dan alat untuk membersihkan, listrik; mesin
kaca-kerja; mesin las, listrik; mesin pemotong; motor dan mesin; pengatur kecepatan untuk mesin; peralatan solder, listrik;
regulator [bagian mesin]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek

: DID2021071922
: 22/10/2021 16:10:40
:
: RITA APRIYANA SN

540 Etiket

: GANJAR AGUNG, RT. 007/RW. 003, KEL. GANJAR AGUNG, KEC. METRO
BARAT, Kota Metro, Lampung, 34114
: Adnan Hardie S.H.,
: Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

Merek Kata dan Lukisan

Halaman 979 dari 1251

566

Nama Merek
Arti Bahasa

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

:
: ELLFINTA GLOW
: ELLFINTA = merupakan suatu penamaan
: Hijau dan emas
: 3
: ===Sediaan perawatan kulit dan kosmetik===
: D162021071923
: 22/10/2021 16:11:18
:
: Kadek Puja Astawa, SE.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Giri Land Pratama, Jl. Giri Agung II/16, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan,
Kab.Badung-Bali.80361, Kabupaten Badung, Bali, 80361
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: haibanana
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam; Merah;
: 38, 41, 25
: ===Streaming konten media digital di Internet; komunikasi melalui berbagai fasilitas media sosial online / daring dan nononline / non daring; menyediakan forum komunitas online bagi pengguna untuk berbagi dan menyiarkan (stream) informasi,
audio, video, berita yang nyata/sebenarnya (real-time news), konten hiburan, atau informasi, untuk membentuk komunitas
virtual, dan untuk terlibat dalam jejaring sosia; penyiaran konten audiovisual dan multimedia melalui Internet; penyiaran konten
audiovisual melalui Internet; penyiaran konten multimedia melalui Internet; penyiaran konten video dan audio melalui Internet;
penyiaran video melalui Internet; penyiaran video melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; siaran audio, video dan
multimedia melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; siaran program televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual
dan multimedia lainnya; siaran video===
===Layanan produksi program film, televisi, radio dan video; Produksi video; hiburan dalam sifat pertunjukan komedi;
informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau melalui televisi, broadband dan
komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan konten
buatan pengguna yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data,
film, gambar, gambar, grafik animasi, dan foto; jasa hiburan dalam bentuk hiburan audio, visual dan audio visual; jasa hiburan
dalam bentuk penyediaan konten audio-visual, film, video, program televisi, serial animasi, dan materi multimedia lainnya
dalam bidang permainan komputer dan permainan video; jasa produksi film; jasa-jasa produksi program media ialah jasa-jasa
sebelum produksi dan sesudah produksi pencetakan, video, film dan audio; konten hiburan, termasuk konten interaktif,
semuanya disediakan melalui situs web; layanan hiburan; layanan hiburan online; produksi acara komedi; produksi film, dan
program audiovisual dan televisi; produksi film, film video dan serial televisi; produksi rekaman video; produksi video dan/atau
rekaman suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan===
===T-shirt; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt sablon; baju; baju kaos (tshirt); kaos; pakaian; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071924
: 22/10/2021 16:11:30
:
: LIE HENDRIK

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jelambar TPI Blok PA/11, Rt.013 Rw.007 Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VALESCA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 6
: ===Gerendel dari logam; Logam penahan pintu; Pegangan Pintu Stainless; Penahan dari logam; engsel; kunci logam; laci
logam trim; pegangan pintu dari logam; penutup pintu dari logam; tarikan laci dari logam biasa===

740

Halaman 980 dari 1251

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dongcheng Olympic Garden, Dongying District, Dongying City, Shandong Province
: Deddy Firdaus Yulianto S.H., LL.M
: AFJ Counselors At Law, Setiabudi Building 2, 2nd Floor (207 B-C) Jl. H. R. Rasuna
Said Kav. 62

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WANLUTO
: merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 12
: ===Alat anti maling atau anti pencurian pada mobil; Alat anti-silau untuk mobil; As overan gigi untuk sepeda motor; As roda
untuk sepeda motor; As swing arm untuk sepeda motor; Asbak mobil; BACK UP RING (penyangga karet roda untuk rem);
BAK BELAKANG TRUK YANG DAPAT DITINGGIKAN (BAGIAN KENDARAAN DARAT); BODI SEPEDA MOTOR RANGKA
SEPEDA; Badan dumper untuk truk; Badan mobil; casis mobil; pegangan pintu mobil; pelek untuk roda kendaraan; atap yang
dapat dilipat untuk mobil; pintu mobil; tempat bagasi untuik mobil; jeruji untuk roda mobil; pemegang roda cadangan untuk
mobil; pompa udara untuk mobil; tirai jendela mobil; penutup roda kemudi mobil; pedal aluminium untuk mobil; pelindung kisikisi untuk mobil; balok dampak pintu untuk mobil; penguat untuk panel instrumen; pilar badan pusat; Bak belakang truk yang
dapat ditinggikan
[bagian dari kendaraan darat]; Ban [untuk mobil]; Ban dalam untuk kendaraan; Ban-ban mobil; Batang penggerak untuk mobil;
Bemper untuk mobil, bus, dan truk; Bodi mobil; Bodi plastik dan fiberglass untuk motor, mobil, bus, dan truk; Bracket plat
nomor kendaraan; Bushing arm mobil; CLUCTH MASTER ASSY (sentral kopling atas); CLUTCH BOOSTER (booster kopling);
CLUTCH HOSE (selang kopling); CLUTCH OPERATING ASSY (sentral kopling bawah); CUP FOR CLUTCH MASTER (Karet
sentral kopling atas); CUP FOR CLUTCH OPERATING (karet sentral kopling bawah); CUP KIT FOR BRAKE MASTER
CYLINDER (set karet sentral rem); CUP KIT FOR CLUTCH MASTER (set karet sentral kopling atas); CUP KIT FOR CLUTCH
OPERATING (set karet sentral kopling bawah); CUP KIT FOR SINGLE MASTER CYLINDER (set karet sentral rem singel
piston); Cranket untuk sepeda motor; DRIVE SHAFT BOOT KIT (BOOT KARET AS RODA); Dudukan stang untuk sepeda
motor; HYDROVAC CUP (Karet Sentral untuk rem); Isyarat sinyal untuk kendaraan (lampu sein); Jaringan bagasi untuk mobil;
Jendela mobil yang dilengkapi dengan antena untuk penerimaan siaran radio; Kabel gas untuk sepeda motor; Kabel kilometer
untuk sepeda motor; Kabel kopling untuk kendaraan; Kap mobil; Karet balstep Pijakan kaki kendaraan; Karet peredam getaran
pada kendaraan; Karet shockbreaker untuk kendaraan; Kendaraan UTV (utility task vehicles); Kendaraan gandengan yang
dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah, yaitu, mesin untuk penggosok basah yang dapat
membersihkan permukaan dan bagian-bagian struktural serta aksesoris dari mesin penggosok basah yang dapat
membersihkan; Kickstands sepeda motor; Klakson sepeda motor; Komponen untuk kendaraan darat, yaitu bagian struktural
untuk mobil dan truk; Kopeling untuk mobil; Kopling untuk mobil; Kopling untuk sepeda motor; Kumpulan sprocket untuk roda
sepeda motor; Kunci kontak sepeda motor; Kunci sadel sepeda motor; Mesin dan motor listrik untuk sepeda motor, skuter,
kendaraan roda tiga dan kendaraan roda empat; Mobil / truk tangga; Mobil Transmisi Otomatis ( CVT ); Mobil dan bagian
strukturalnya; Mobil tanpa pengemudi (mobil otonom); Motor mobil; Panel interior untuk mobil; Pedal stater sepeda motor;
Pelapis ban vulkanisir; Pelat kopling; Pengatur jendela mobil; Pengatur keseimbangan mobil; Penutup ban cadangan; Plat
Tekanan kopling Untuk Kendaraan; Plat kopling Untuk Kendaraan; Pompa angin untuk mobil; Poros transmisi untuk mobil;
Poros untuk mobil; RUMAH BERMOTOR; Rantai penggerak untuk mobil; Rantai transmisi untuk mobil; Rem cakram untuk
mobil; Roda gigi reduksi untuk mobil; Sadel untuk sepeda motor; Shock untuk sepeda motor; Sliders gandar untuk sepeda
motor; Sliders garpu untuk sepeda motor; Sliders lengan ayun untuk sepeda motor; Sliders rangka untuk sepeda motor;
Standar tengah sepeda motor; TRUK BAGASI; TRUK PENGANGKUT BARNAG; Tangki bensin untuk mobil; Tas organizer,
jaring, dan baki yang disesuaikan khusus agar pas dengan interior mobil; Tempat duduk mobil, kereta dorong dan kereta
dorong dengan roda depan tepat (fixed) dapat untuk sambil berlari untuk bayi dan anak-anak; Tiang rem belakang sepeda
motor; Truk; Truk logging; Truk pengangkut barang; Tuas Kopling; Variasi untuk menutup spion standart jadi beda; Velg Mobil
dan Motor; WHEEL CYLINDER PISTON CUP (Karet Rem); WIPER KACA MOBIL; Wiper pada lampu besar untuk mobil; alat
penjungkit [bagian dari mobil angkutan kereta api]; anti-lock sistem [ABS] untuk mobil pengereman; anti-pencurian kunci untuk
digunakan pada roda mobil kemudi; asbak untuk mobil; atap geser untuk mobil; atasan lembut untuk mobil; bagian baja yang
dicap yang merupakan bagian integral dari struktur bodi kendaraan (rocker panels); bagian dari mobil atau badan kendaraan
lain yang membingkai roda dari kendaraan tempur lapis baja (strikers); bagian struktural untuk kendaraan darat; bagian
struktural untuk mobil; bagian struktural untuk sepeda motor; bagian struktural untuk truk; bagian struktural untuk van; bagianbagian struktural pesawat rotor; ball joint bagian dari kendaraan (mobil); ban dalam; ban dalam tiup, perkakas reparasi ban
dalam; ban dalam untuk ban sepeda motor; ban luar; ban mobil; ban motor; ban off road; ban pneumatik; ban pneumatik untuk
mobil; ban pneumatik untuk sepeda motor; ban truk; ban untuk ban mobil; ban untuk kendaraan; ban untuk kendaraan
bermotor roda dua; ban untuk mobil balap; ban untuk mobil penumpang; ban vulkanisir untuk mobil; ban vulkanisir untuk mobil
balap; ban vulkanisir untuk mobil penumpang; ban, peralatan ban anti gelincir; bantal kursi mobil; bantal yang disesuaikan
untuk penggunaan dengan kursi mobil; bantalan pegangan untuk tangki sepeda motor; bantalan rem untuk mobil; batang torsi
untuk mobil; baut pin raja; baut setang piston; behel motor; bemper untuk mobil; berkemah truk yg dpt dibongkar; bilah
penghapus kaca depan mobil; bius tambang-mobil; bobot keseimbangan untuk roda mobil; bodywork untuk kendaraan
bermotor; bogie untuk mobil kereta api; bracket box motor; bug perisai sebagai bagian struktural dari kendaraan; bumper
untuk mobil; casis Speda motor; cetakan sisi bodi kendaraan; crankcases untuk komponen mobil, selain untuk mesin;
dashboard mobil; dashboard untuk mobil; ember kursi untuk mobil; engkol sepeda motor; engsel mobil; fender belakang
motor; flap pada kendaraan yang dapat diproyeksikan untuk menciptakan hambatan dan mengurangi kecepatan (spoiler);
frame plat; frame sepeda motor; frame untuk kendaraan bermotor roda dua; freewheels untuk mobil; freewheels untuk sepeda

: DID2021071925
: 22/10/2021 16:12:02
:
: ZHANG, ANJUN

540 Etiket

Halaman 981 dari 1251

motor; gagang pintu untuk mobil dan kendaraan darat lainnya; gantungan barang untuk motor; gear box untuk mobil; gril
mobil; grip stang untuk sepeda motor; grip tape untuk setang sepeda motor; handle rem/kopling; hub untuk roda mobil; hub
untuk roda sepeda motor; jari-jari roda sepeda motor; jari-jari roda untuk kendaraan bermotor roda dua; jendela mobil; jendela
mobil (depan & belakang); jendela untuk mobil; jeruji roda mobil; jok untuk kendaraan bermotor; kabel kopling; kabel kopling
untuk sepeda motor; kabel rem untuk sepeda motor; kaca depan untuk mobil; kaca depan, jendela untuk kendaraan, atap
mobil terbuat dari kaca (sunroofs); kaca spion; kaca spion samping untuk mobil; kaca spion untuk kendaraan; kaca spion
untuk mobil; kacamata kaca depan mobil; kait pintu belakang truk; kaki pasak untuk sepeda motor; kaki pedal mencakup untuk
sepeda motor; kaliper rem untuk sepeda motor; kampas rem untuk mobil; kanopi kursi mobil; kanopi untuk truk pick-up;
kantong udara [alat pengaman untuk mobil]; kantong-kantong untuk pintu samping mobil; kap mesin untuk mobil; karet rem
(tutup abu); kendaraan bantuan mobilitas; kendaraan bermotor bertenaga listrik; kendaraan dipasang cover untuk mobil;
kendaraan off-road; kendaraan untuk orang cacat fisik dan mereka yang memiliki mobilitas rendah; kendaraan-kendaraan
dengan penggerak empat roda yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan offroad atau on road dan mempunyai jarak yang
tinggi antara bodi mobil dengan permukaan tanah (sport utility vehicles) ; kepala-sisanya untuk kursi mobil; kerudung untuk
mesin mobil; kipas kaca mobil; klakson peringatan untuk mobil; klakson peringatan untuk sepeda motor; klakson untuk mobil;
klip diadaptasi untuk memasang suku cadang kendaraan bermotor pada badan mobil; kompartemen sarung tangan untuk
mobil; konverter torsi untuk mobil; kopling (clutches) untuk kendaraan; kopling poros atau penyambung poros [kendaraan
darat]; kotak perlengkapan untuk kendaraan; kursi balap untuk mobil; kursi keselamatan untuk anak-anak untuk mobil; kursi
keselamatan untuk digunakan di mobil; kursi mobil; kursi mobil convertible; kursi mobil untuk anak-anak; kursi roda bermotor
untuk penyandang cacat dan orang-orang dengan kesulitan mobilitas; kursi untuk mobil; kursi untuk mobil kereta api; kusen
pintu mobil; laci tempat barang untuk mobil; lapisan kopling untuk kendaraan darat; lapisan untuk kendaraan; lengan ayun
sepeda motor; lengan sisanya untuk kursi mobil; liners truk tidur pas; mekanisme kopling untuk mobil; memanfaatkan untuk
kursi mobil; mesin kendaraan bermotor; mesin listrik untuk sepeda roda dua; mesin mobil; mesin mobil, bagian-bagian dan
perlengkapannya; mesin pembakaran internal untuk kendaraan darat; mesin sepeda motor; mobil; mobil angkutan kereta api;
mobil balap; mobil balap motor; mobil balap, bagian-bagian dan perlengkapannya yaitu, roda kemudi, penutup roda kemudi;
mobil dilengkapi sistem bantuan pengemudi; mobil hidrogen berbahan bakar; mobil hybrid; mobil jenazah; mobil kemah; mobil
kereta api; mobil kereta api listrik; mobil lapis baja; mobil listrik; mobil listrik sel bahan bakar; mobil makan; mobil otonom mobil
otomatis mobil tanpa pengemudi; mobil penumpang; mobil penumpang kereta api; mobil robot; mobil salju; mobil samping;
mobil sel bahan bakar; mobil selimut [berbentuk]; mobil sport; mobil tambang; mobil tidur; mobil untuk instalasi transportasi
kabel; mobil untuk melakukan kegiatan penjualan ritel; mobil untuk menampilkan barang contoh (sampel); mobil van
pengantaran barang; mobil-top operator bagasi; modul pintu struktural pada kendaraan; motor; motor listrik untuk mobil; motor,
elektrik, untuk kendaraan darat; mudguards sepeda motor; mudguards untuk kendaraan bermotor roda dua; mudguards untuk
mobil; mudguards untuk truk; mur bantalan roda; mur poros; non-selip perangkat untuk ban mobil; operator papan selancar
untuk mobil; operator ski untuk mobil; organizer kursi mobil; otomatis dipandu [driverless] truk material handling; palka menjadi
bagian struktural dari kapal; palka menjadi bagian struktural dari tongkang; panel sisi bodi kendaraan; pannier untuk sepeda
motor; papan mobil berjalan; papan selancar untuk mobil; pas kursi mobil cover; pas palka untuk mobil kereta api untuk
mencegah masuknya air dan kelembaban; pedal rem [bagian sepeda motor]; pedal rem untuk sepeda motor; pedal sepeda
motor; pegangan jendela untuk mobil; pegangan pintu penjaga awal untuk mobil; pegangan untuk pintu mobil; pegas penahan
kejut untuk kendaraan bermotor; pegas suspensi untuk mobil; pelapis untuk mobil; pelek untuk roda mobil; pelek untuk roda
sepeda motor; pelindung lampu untuk kendaraan; pelindung matahari dan visor untuk mobil motor; pelindung matahari untuk
mobil; pelindung radiator motor; pemantik cerutu untuk mobil; pembawa bagasi mobil; pemegang kaca untuk mobil; pemegang
roda cadangan untuk mobil; pemegang roda cadangan untuk mobil dan kendaraan darat lainnya; penarik mobil ski; penarik
tambang-mobil; pengangkut bagasi untuk mobil; pengangkut bagasi untuk sepeda motor; pengencang plat; penghalang
cahaya matahari untuk jendela mobil; penjaga rantai drive untuk kendaraan bermotor roda dua; penunjuk arah untuk sepeda
motor; penutup as roda motor; penutup ban untuk kendaraan; penutup baut spion; penutup berbentuk untuk mobil dan mobil
balap; penutup jok [berbentuk] untuk digunakan di mobil; penutup lampu motor; penutup mesin (kap mobil); penutup radiator
motor; penutup roda kemudi berbentuk untuk mobil; penutup roda kemudi untuk mobil; penutup samping untuk kendaraan
roda dua; penutup sistem kopling; penutup untuk kursi mobil; penutup untuk tangki gas mobil; penyelenggara kursi belakang
khusus diadaptasi untuk digunakan dalam mobil; perangkat airbag untuk mobil; peredam kejut suspensi untuk mobil; peredam
kejut untuk mobil; pergeseran gigi untuk mobil; persneling untuk sepeda motor; pijakan motor(bordes motor); pintu untuk
mobil; pintu untuk mobil kereta api; plat lantai pada kendaraan (floor pans); plat penyangga; plat transmisi dan dudukan mesin
(engine mounting); pompa udara untuk ban mobil; pompa udara untuk ban sepeda motor; rack end bagian dari kendaraan
(mobil); rak atap untuk mobil; rak bagasi untuk mobil; rak bagasi untuk sepeda motor; rak sepeda untuk mobil; rak ski untuk
mobil; rantai kendaraan bermotor; rantai mobil; rantai sepeda motor; rem cakram untuk sepeda motor; rem sepeda motor; rem
untuk mobil; roda gigi sepeda motor; roda kemudi untuk kendaraan bermotor; roda kemudi untuk mobil; roda mobil; roda
sepeda motor; roda untuk mobil; roda untuk mobil kereta api; rumah mobil; rumah mobil [karavan]; sabuk karet untuk transmisi
kendaraan darat; sabuk pengaman untuk kursi mobil; sadel sepeda motor; sadel untuk sepeda atau sepeda motor; sandaran
kepala dan penutup untuk bangku mobil; sandaran kepala untuk kursi mobil; sarung jok untuk mobil; sarung penutup mobil;
sarung untuk sepeda (sepeda motor); sasis mobil; sasis untuk mobil kereta api; segitiga shock motor; segmen rem untuk
mobil; selang / kabel kopling; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); selimut pas untuk kursi
mobil untuk anak-anak; selimut pas untuk mobil; selimut pas untuk mobil golf bermotor [kendaraan]; sepatu rem untuk mobil;
sepeda motor; sepeda motor untuk motorcross; sepeda operator untuk mobil; serat karbon trim interior untuk mobil; seri mobil
hybrid; setang sepeda motor; sidecars sepeda motor; sinyal arah untuk mobil; sirkuit hidrolik untuk mobil; sistem kontrol traksi
untuk mobil; sistem suspensi untuk mobil; skuter mobilitas; spoiler untuk kendaraan; spoiler untuk kendaraan otomotif; spoiler
untuk mobil; stut kopling hidrolik; suku cadang trim interior untuk mobil; sunroof untuk mobil; tali Derek kendaraan dan tali
pengikat roda (kendaraan); tali pengaman jok untuk mobil motor; tali pengaman kursi mobil; tali pengaman untuk balap mobil;
tali pengaman untuk kursi mobil; tempat duduk pengaman di mobil untuk anak-anak; tempat pengatur barang mobil; tempat
poros roda otomobil; tip tubuh untuk truk; tirai penghalang sinar matahari yang disesuaikan untuk mobil; tops konversi untuk
mobil; trailer pengangkut mainan [trailer utilitas mobil]; transmisi untuk kendaraan bermotor; trim interior untuk mobil; tromol
mobil; tromol sepeda motor; truk; truk dengan fitur crane dimasukkan; truk derek; truk forklift; truk pickup; truk platform; truk
sampah; truk untuk melayani penjualan makanan dan minuman; tuas gear shift untuk sepeda motor; tuas rem untuk sepeda
motor; tubuh untuk mobil kereta api; undercarriage untuk mobil; undercarriage untuk mobil kereta api; universal joint (dipakai
dikopling dan transmisi berbentuk cabang empat sebagai pelindung); wiper kaca depan mobil; wiper kaca depan untuk
mobil===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071926
: 22/10/2021 16:13:46
:
: LIE HENDRIK

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jelambar TPI Blok PA/11, Rt.013 Rw.007 Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: VALESCA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 11
: ===Clean Out ( Alat Sanitari ); Floor Drain ( Alat Sanitari ); bak cuci untuk piring dan peralatan dapur; kran hemat air; kran
otomatis; kran untuk pipa dan pipa; sink dapur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071927
: 22/10/2021 16:14:50
:
: PT United Alacrity Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Xymo Ultra Spectrum
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Hijau
: 5
: ===biopestisida pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071928
: 22/10/2021 16:14:50
:
: JAFRA HOLDING COMPANY, B.V

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Geograaf 30 6921 EW Duiven
: Wulan Anggiet Purnamasari S.H.,
: Jl. Pandan Raya No. 68, Cibodasari, Cibodas, Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JAFRA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih.
: 22
: ===bundel benang pengikat; jaring pencegahan jatuhan batu dari tekstil; kabel, bukan dari logam; kain dan jaring poliester
yang digunakan untuk menyimpan mainan dan barang-barang rumah tangga lainnya; kantong perlindungan yang terbuat dari
kain untuk menyimpan dompet saat tidak digunakan; kantong tekstil untuk kemasan; karung untuk pengangkutan dan
penyimpanan bahan dalam jumlah besar; layar; pengikat plastik untuk digunakan di rumah; penutup spa, longgar; rafia; serat
rafia mentah; tali; tali dan benang; tali pengikat ratchet yang terbuat dari bahan tekstil sintetik; tali polypropylene untuk
mengamankan bundel besar; tali, bukan dari logam; tali, bukan dari logam, untuk menangani beban; tali-temali, bukan dari
logam; tangga tali; tas [amplop, kantung] tekstil, untuk kemasan; tas hadiah dari kain; tas penyimpanan untuk tiang tenda; tas
sepatu untuk penyimpanan; tas silase; tas tekstil untuk kemasan; tenda *; terpal plastik serbaguna===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021071929
: 22/10/2021 16:15:20
:

540 Etiket

540 Etiket
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730

Nama Pemohon

: SULASTRI

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Grand Cikarang Village Blok L-1 No. 14 RT 27 RW 12 Jayasampurna Serang
Baru Kab. Bekasi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17330
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DDL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold (Emas), Hitam
: 5
: ===Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein
susu, atau konsentrat protein whey; Makanan dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Makanan dan minuman
untuk keperluan nutrisi; Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu);
Minuman bergizi untuk keperluan diet; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman diet; Minuman
diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina
tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman non-alkohol yang mengandung suplemen bernutrisi;
Minuman pelangsing; Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen dari madu; Minuman suplemen untuk
kecantikan dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan;
Minuman susu dengan campuran rempah untuk kesehatan; Minuman untuk digunakan sebagai alat bantu pelangsingan
tubuh; Minuman untuk kesehatan; Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet; Minuman yang mengandung vitamin;
Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Suplemen diet,
nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet,
suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; campuran minuman
suplemen diet; campuran minuman suplemen diet bubuk rasa buah; campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran
minuman suplemen nutrisi bubuk; makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman bervitamin; minuman kesehatan yang
mengandung ginseng; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein sebagai zat
tambahan untuk kesehatan dan kesejahteraan secara umum; minuman segar daun kelor (jamu); minuman suplemen diet;
minuman suplemen gizi; minuman tambahan untuk keperluan diet; serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; suplemen
gizi dalam bentuk minuman; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen minuman kolagen===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071931
: 22/10/2021 16:17:32
:
: PT. ASTRA OTOPARTS Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pegangsaan Dua Km. 2,2 Kelapa Gading,
Jakarta Utara 14250, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SHOP & BIKE + Lukisan
: SHOP & BIKE + Lukisan : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Biru dan Putih.
: 35
: ===Layanan dealer kendaraan; jasa eceran atau grosiran untuk kendaraan bermotor roda dua; layanan ritel online; layanan
ritel yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; layanan toko grosir menampilkan kendaraan; layanan toko
grosir online yang menampilkan kendaraan; layanan toko ritel menampilkan kendaraan; layanan toko ritel online dengan
produk utama kendaraan; pelelangan kendaraan; pemasaran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor;
penjualan eceran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; publisitas, layanan promosi dan pemasaran
yang berkaitan dengan kendaraan; showroom penjualan kendaraan bermotor; toko spareparts dan akesoris kendaraan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071932
: 22/10/2021 16:17:43
:
: Jiangsu Dartek Technology Co., Ltd.

540 Etiket

: No. 699, Xiangjiang Road, Haimen Economic and Technological Development Zone,
Nantong City, Jiangsu Province, China
: Chamelia Sari S.E., S.H., M.H., LL.M.
: PRAWIRANEGARA International Patent & Trademark Law Office, Pusat Perkantoran
Pulomas Blok XI Kav. 3, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur 13260
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Karakter huruf China “"Pa Wei Te"
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih.
: 7
: ===Alat untuk buka-tutup tirai,, dijalankan secara elektrik; Besi bor (bagian mesin); Bor tangan listrik; Cetakan dan cetakan
pemotong untuk pembentuk logam (bagian-bagian mesin); Landas poros (bagian-bagian mesin); Mesin dan alat untuk
pemolesan (elektrik); Mesin pelengkung; Mesin penghembus; Mesin pengukir; Mesin peramu minuman, elektromekanik; Mesin
yang bekerja dengan tekanan udara terkompresi; Pencabut paku, elektrik; Senjata bertekanan udara mampat untuk
mengeluarkan mastik; alat genggam, selain yang dioperasikan dengan tangan; alat penghisap debu, yang dapat digenggam;
alat pertanian, selain dioperasikan dengan tangan; alat-alat tangan listrik dan pneumatik; bajak salju; bangku gergaji [bagian
dari mesin]; bantalan bola; cincin piston; diafragma pompa; dinamo; disintegrator; ekstraktor jus, listrik; gergaji rantai; gunting,
listrik; jack [mesin]; katup [bagian dari mesin]; kompresor [mesin]; kopling poros [mesin]; mata gergaji [bagian-bagian mesin];
mesin bertenaga angin; mesin cuci [laundry]; mesin cuci tekanan tinggi; mesin dapur, * listrik; mesin elektromekanis untuk
industri kimia; mesin jahit; mesin keling; mesin las, listrik; mesin lukisan; mesin membilas; mesin pemerahan; mesin pemoles;
mesin pemotong rumput [mesin]; mesin pemotong rumput, listrik; mesin pencampuran; mesin pengapur; mesin pengecatan;
mesin pengerjaan logam; mesin pengikat kulit; mesin pengolah batu; mesin pengulir; mesin penyemprotan; mesin penyiangan;
mesin pertanian; mesin planing; mesin uap; mesin untuk pengolahan plastik; motor, selain untuk kendaraan darat; obeng,
listrik; obor blow gas dioperasikan; pabrik untuk keperluan rumah tangga, selain tangan dioperasikan; pemangkas pagar
rumput listrik; pemoles sepatu, listrik; pemotong [mesin]; pengepres buah, listrik, untuk keperluan rumah tangga; penggiling
dapur, listrik; pengumpan karburator; penyedot debu; peralatan pengelasan, dioperasikan dengan gas; perangkat pengapian
untuk mesin pembakaran internal; pistol semprot untuk cat; piston [bagian dari mesin atau mesin]; pompa [mesin]; pompa
aerasi untuk akuarium; pompa udara terkompresi; poros engkol; robot industri; semprotan limbah; senjata [alat menggunakan
bahan peledak]; senjata lem, listrik; sikat karbon [listrik]; silinder untuk mesin; stator [bagian dari mesin]; turbin, selain untuk
kendaraan darat; whisks, listrik, untuk keperluan rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071933
: 22/10/2021 16:19:40
:
: PT United Alacrity Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Xymo Bugtrol
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Hijau
: 5
: ===biopestisida pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071934
: 22/10/2021 16:19:54
:
: Trio Aryo Wahyudo

540 Etiket

540 Etiket

: Jalan H. Syukur VI blok C no.7 RT 003/RW 016. Kelurahan Sedati Gede. Kecamatan
Sedati. Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61253, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur,
61253
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FIXMÉ
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: GOLD, HITAM
: 3
: ===Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim
kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyakminyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk wajah; Bintang terima 3; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu
mata; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Deterjen bayi; Esens rambut; Fondation yang lembut; Gel untuk mandi; Gel, minyak,
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krim, losion, dan semprotan pembersih; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; Krim dan minyak untuk
berjemur; Krim mata; Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim untuk tumit; Kuku buatan; Larutan pembersih
muka; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Losion anti-penuaan; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Masker kecantikan
untuk tangan; Masker perawatan [kaki]; Minyak untuk mandi, garam untuk mandi; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak,
krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembut kain
konsentrat; Pelet (Minyak); Pembersih kaca; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pemutih untuk
digunakan pada rambut; Pewangi pakaian; Pewarna untuk rambut, sampo; Pomade bibir; Produk-produk makeup, seperti,
makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas
bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku;
Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan kondisioner
untuk rambut; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan
kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan
pembersihan untuk penggunaan kamar mandi; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat dan pernis; Sediaan penghapus
perekat; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan sediaan untuk
membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan toilet tidak mengandung obat; Sediaan untuk membersihkan saluran pipa;
Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan-sediaan antibakteri untuk membersihkan kulit; Sediaan-sediaan pembersih
untuk keperluan industri, yaitu komposisi berbasis pelarut untuk pembersihan dan dekontaminasi reaktor, kapal, tangki,
menara vakum, alat penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Serum bibir; Spirit Gum
untuk penggunaan kosmetik; Standar pelembut kain; Tabir surya yang disemprot; Tempat lipstik; Tissue wangi basah; Toner
Pelembab Wajah; agen pembilas pencuci piring; agen pencuci untuk tekstil; air bunga jeruk [sulingan herbal]; air lavender; air
toilet yang mengandung minyak ular; alis palsu; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; amonia
untuk keperluan pembersihan; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; astrigen untuk
wajah tidak mengandung obat; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan
pembersih untuk keperluan rumah tangga; balm dan krim setelah bercukur; balsem bibir tanpa obat; balsem setelah dicukur;
balsem, selain untuk keperluan medis; band abrasif; bantalan diresapi dengan sediaan melepas make-up; bantalan
pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan
air toilet; batang kondisioner rambut padat; batu apung buatan; batu penghalus; batu tawas [astringen]; batu tripoli untuk
dipoles; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik;
benzine penghilang noda; bilasan pemutih gigi; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik;
body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan
kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk sabun; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk
keperluan kosmetik; cairan pembersih kering; cairan pencuci; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi
minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cat badan lateks
cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat sediaan pengupasan; cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cologne
setelah bercukur; cuci masker; dandanan teater; darah teater; dasar untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku;
deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk
hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deterjen; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen
pencuci piring cair; deterjen rumah tangga yang mengandung bahan disinfektan; diamantine [abrasif]; emulsi setelah bercukur;
emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; esens kayu putih [minyak esensial]; esens perawatan kulit non-medis; esensi badian;
esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [zat eterik]; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; gel cukur; gel lidah
buaya untuk keperluan kosmetik; gel setelah bercukur; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel
untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gulungan abrasif; handuk pembersih
kebersihan feminin; ionone [wewangian]; kain amplas; kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kain dan kertas abrasif;
kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kaset untuk membubuhkan wig; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab
kosmetik; kaus kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kepingan baja untuk digunakan sebagai bahan abrasif
pada sandblasting; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; komposisi abrasif yang
digunakan dalam pembuatan cat logam; komposisi pelepas cat; kondisioner kuku; kondisioner sampo; korundum [abrasif];
kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik yang digunakan
untuk kulit; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-shave
(non-obat); krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim
berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim cukur; krim herbal topikal untuk
mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kulit yang adil; krim masker tubuh;
krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit
[kosmetik]; krim pemutih kulit; krim pencukur; krim pengencang [kosmetik]; krim penghilang bulu; krim pengurang bintik
penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim
setelah dicukur; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tubuh; krim tubuh beraroma;
krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah; krim wajah tidak mengandung
obat; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi,
gel, minyak, susu dan garam; kuku buatan dari logam mulia; lembar abrasif; lembar pengering antistatik; lembaran binatu
untuk penghilang noda warna; lilin boot; lilin lantai; lilin mobil; lilin penjahit; lilin penjahit dan tukang sepatu; lilin tanpa selip
untuk lantai; lilin untuk lantai parket; linen untuk penggunaan kosmetik; losion untuk kulit; losion dan krim untuk digunakan
pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion pelembab kulit [kosmetik]; losion rambut; losion setelah
bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi;
losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; lotion bayi
[perlengkapan mandi]; lotion berjemur; lotion gelombang-set; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion pembersih gigi; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk
keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan matahari; lotion perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya
untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion wangi [sediaan toilet]; make-up
tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan, krim
dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion
tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan
medis, kapas untuk kecantikan; masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik;
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masker pelembab kulit; masker pembersih untuk wajah; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tubuh; masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; masker wajah smoothing; mencuci soda, untuk membersihkan; minyak after-sun untuk keperluan
kosmetik; minyak almond; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk
tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu
cedar; minyak esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu
minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak jenggot; minyak
kolonyo/air aromatik; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak
parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung
matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak penyamakan
matahari; minyak peppermint [wewangian]; minyak pohon teh; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak terpentin
untuk degreasing; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan
toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; musk sintetis; obat dan bahan obat
menghilangkan rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; oil
baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; palet pengkilap bibir; palet perona mata; parfum; parfum dan
cologne; pasir abrasif; pasta abrasif; pasta gigi tanpa obat; pasta pemutih gigi; pasta styling untuk rambut; pasta untuk tangkai
pisau cukur; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pati untuk keperluan binatu; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir;
pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab tubuh; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelindung
matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar
matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembentuk garis bibir; pembersih dinding ban; pembersih jok; pembersih kulit;
pembersih oven; pembersih pakaian selam; pembersih rem; pembersih saluran alkali dalam bentuk padat; pembersih saluran
enzimatik; pembersih saluran kaustik; pembersih semprot; pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil; pembersih
semprot untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih sepatu (sediaan); pembersih vinil dan kulit serta lapisan
pelindung; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemutih gigi berbentuk pena;
pemutih rambut; pencerah kulit; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; penetral bibir; pengelupas sel
kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; penghilang limescale; penghilang
noda; pengkilap bibir; peningkat bawah mata; pensil eyeliner; pensil untuk bibir; penyegar nafas; penyeka kapas untuk
keperluan kosmetik; peralatan mandi tanpa obat; perasa makanan [minyak esensial]; perekat untuk bulu mata palsu, rambut
dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku palsu; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku
palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing
preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); pewarna-pewarna rambut;
poles dan krim untuk logam; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan
untuk mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; produk dan sediaan yang tidak mengandung obatobatan untuk merawat kuku; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat mulut dan gigi; produk
dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat tangan dan kaki; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk pembersih
rumah tangga; produk sabun; produk wewangian yaitu kolonye; ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; sabun almond;
sabun antiperspirant; sabun batangan; sabun cair pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan
perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya;
sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah;
sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun tanpa air; sabun toilet; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk
mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi;
sabun-sabun; sahampoo untuk kendaraan; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sediaan abrasif; sediaan
antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan sediaan
perlindungan dari matahari; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan
tekstil tercium bersih; sediaan buffing kuku; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan hiasan
rambut [sediaan highlight]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit
mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan lidah
buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan membersihkan dan mencuci untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersih
badan; sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan
serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit;
sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pencucian dan pemutihan; sediaan pengasahan; sediaan pengharum ruangan;
sediaan pengupasan lilin; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perataan [kanji]; sediaan perawatan bibir; sediaan
perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan
kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk
pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan matahari; sediaan
perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan wajah tidak
mengandung obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik;
sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan untuk mandi berendam
berbentuk butiran kristal; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang
tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan-sediaan perawatan gigi; semir boot; semir gigi; semprotan antistatik untuk
pakaian; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan menjadi alat bantu penata rambut; semprotan mulut
tanpa obat; semprotan penyegar nafas; semprotan tubuh; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan
wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serbuk basma; serum jenggot;
serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah tidak mengandung obat; shampo hewan
peliharaan tidak mengandung obat; soda pemutih; soda soda; stiker seni tubuh; strip abrasif; strip lilin untuk menghilangkan
rambut tubuh; strip pemutih gigi; styling mousse; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan
kosmetik; susu pelembab setelah bercukur; susu penyamakan [kosmetik]; susu tubuh; tabir surya; tabir surya tahan air; tabir
surya untuk keperluan kosmetik; tato sementara untuk keperluan kosmetik; terpene [minyak esensial]; texturizers kulit; tisu
bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk
penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan
untuk hewan peliharaan; tisu kacamata diresapi dengan pembersih; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi
dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk
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penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; tongkat kapas
serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomade; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; transfer tato temporer;
tubuh gemerlap; vanillin sintetis [wewangian]; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; warna
menjalankan lembar cucian pencegahan; wewangian dan wewangian; wewangian sintetis; wewangian, minyak atsiri, kosmetik
tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa,
selain parfum untuk penggunaan pribadi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 53 UBI AVENUE 3 TRAVELITE BUILDING SINGAPORE 408863
: Anny Susanto
: Pamerindo Paten Komplek Green Ville Maisonette blok FB 10 Jl. Tanjung Duren
Raya, Duri Kepa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: URSinc.
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071935
: 22/10/2021 16:19:59
:
: SYI CO ( PTE ) LTD

: DID2021071936
: 22/10/2021 16:20:23
:
: Lenny Margareta Ginting

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Bunga Cempaka No 91, RT 07/ RW 02, kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan
cilandak Jakarta Selatan 12410, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12410
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GloWay
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: GREY
: 3
: ===Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim
kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyakminyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bintang terima 3; Gel pelangsing
(kosmetik); Highlighter badan kosmetik; Highlighter krim (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik);
Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum
wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik highlighter; Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk perawatan
rambut; Kosmetik untuk spa; Krim untuk keperluan kosmetik; Masker (kosmetik); Masker kecantikan untuk tangan; Minyak sari
buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi, garam untuk mandi; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik;
Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pewarna untuk rambut, sampo; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata,
penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona
wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun Mandi; Sabun
dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sampo rambut 3-in-1; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata
rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku;
Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur
mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan
mandi; Sediaan penghapus perekat; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan toilet tidak mengandung obat; Sediaan untuk menghilangkan rambut; Semir sepatu; Serum untuk keperluan
kosmetik; Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Toner wajah (kosmetik); agen pembilas untuk cucian; air linen beraroma;
alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; ampelas; amplas untuk mengasah
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pensil gambar; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; astringen untuk keperluan
kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; balm cukur; balsem, selain untuk keperluan medis; bantalan pembersih
diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan
kosmetik; batu apung; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik beraroma; batu tawas
[astringen]; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; bedak wajah
kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik;
body shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bronzer kulit; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk
gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk gosok; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan
tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk
padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; busa cukur; busa kosmetik
yang mengandung tabir surya; busa mandi; busa pembersih kulit; busa untuk mandi berendam dan pancuran; cairan gerusan;
cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cocoa butter untuk
keperluan kosmetik; cologne setelah bercukur; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk
keperluan kosmetik; dasar bedak untuk kulit; dasar untuk parfum bunga; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian];
deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; eksfoliasi kulit; ekstrak herbal untuk
keperluan kosmetik; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh untuk
keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; esens kayu putih [minyak esensial]; esensi badian; esensi
halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi beraroma; garam mandi
kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan
minyak kecantikan [kosmetik]; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel mata untuk
keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pra-cukur; gel setelah bercukur; gel tahan
lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk penggunaan kosmetik; gelatin rumput laut untuk
penggunaan binatu; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan
kosmetik; gulungan abrasif; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; kain dan kertas abrasif; kapas dan tongkat kapas
untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan
krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi;
kerucut pinus beraroma; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik
dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan
matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa
obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan
wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik
untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pemakaian di rambut;
kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk
wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit;
kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata,
eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel
dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-shave (non-obat); krim after-sun untuk keperluan
kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim dan lotion kosmetik; krim dingin
untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik
untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik,
lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku
untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim mandi; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim
pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pengencang [kosmetik]; krim penghilang bulu; krim pengkondisi kulit untuk
keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
penyamak sendiri; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim
pra-cukur; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan untuk keperluan
kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik;
kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; lembar abrasif; lembaran binatu untuk
penghilang noda warna; lilin boot; lilin mobil; linen untuk penggunaan kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion setelah
bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi;
losion untuk tubuh; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kosmetik untuk
mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata
untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion
pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah
matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk
keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit
untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up tubuh; mandi busa bayi; manik-manik mandi untuk
keperluan kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik;
masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tubuh; masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik;
minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak berjemur
[kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik; minyak esensial
aromatik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi,
minyak tubuh dan minyak pijat; minyak jenggot; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk
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penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak
mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk
penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak
penyamakan [kosmetik]; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak-minyak
sari kosmetika; mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat kumur anti
rongga, bukan untuk keperluan medis; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; pacar [pewarna kosmetik];
pacar untuk keperluan kosmetik; pasir untuk sandblasting; pasta abrasif; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk
menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pati untuk keperluan binatu; pelembab anti-penuaan; pelembab dan
pelembut kulit tubuh; pelembab tubuh; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk
bibir [kosmetik]; pembersih saluran alkali dalam bentuk padat; pembersih saluran enzimatik; pembersih saluran kaustik;
pembersih untuk kuas kosmetik; pemerah pipi; pensil kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan
kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyegar nafas; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan
kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi
pelembab; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku palsu; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat
untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan
kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan
kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles dan krim
untuk logam; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang
mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku
[kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit;
produk perawatan bibir (kosmetik); racun lebah untuk keperluan kosmetik; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam
wadah dan termasuk buluh; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun almond;
sabun antiperspirant; sabun batangan; sabun beraroma; sabun cair pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang pembersih pribadi,
sediaan perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun cukur; sabun kosmetik; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya;
sabun mandi cair; sabun pelana; sabun wajah tanpa obat; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial,
kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet untuk linen wangi; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo untuk
bayi; sampo untuk rambut manusia; sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik
untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk mengkilapkan buah; sediaan
abrasif; sediaan bercukur dan bercukur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan cukur; sediaan gerusan; sediaan kolagen untuk
keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik
meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa;
sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang
dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk bulu mata;
sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan
mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar
matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan
kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan
gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan
kosmetik; sediaan membersihkan dan mencuci untuk keperluan rumah tangga; sediaan menghilangkan karat; sediaan
menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih jok mobil;
sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barangbarang perokok; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengasahan; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan
pengharum ruangan; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik];
sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner,
pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion,
sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa
obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk
penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan sanitasi menjadi
perlengkapan mandi; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan
kosmetik; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk mencuci buah
dan sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse,
untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; self-tanning lotion [kosmetik]; semir boot; semir sepatu dan krim;
semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan kamar beraroma; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan
linen beraroma; semprotan mulut tanpa obat; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan
sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu
sesuatu; serat untuk keperluan kosmetik; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan
peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; silikon karbida [abrasif]; stik untuk menyebarkan aroma; stiker seni tubuh;
sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab setelah bercukur; susu
penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan
lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik;
tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tata rias dan pembersih tata rias
untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan
kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi diresapi dengan
sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu
diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan
sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; tisu kacamata diresapi dengan pembersih; tisu kosmetik pra-lembab; tisu
kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion
kosmetik; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat kapas
serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik;
topeng kulit kepala; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; wangi-
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wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian,
minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071937
: 22/10/2021 16:22:04
:
: Nanjing Tianxingtong Electronic Technology Co., Ltd

540 Etiket

: 10# 101, No. 1, Hengyi Road, Nanjing Economic and Technological Development
Zone, Jiangsu Province
: Kelvin Wibawa S.H.,
: Pondok Hijau Golf, Cluster Emerald, Jalan Emerald Selatan 2 No. 26, Gading
Serpong, Tangerang 15810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Abu-Abu, HItam dan Putih
: 9
: ===Alat Sambung Kabel Fiber Optik; Alat pendeteksi visual lokasi kerusakaan optik; Alat pengidentifikasi fiber optik; Alat
penyambung atau splicer kabel serat optik; Kabel serat optik; Komunikasi optik; Meter refleksi penentu waktu optikal;
Mikroprosesor digital dan optikal; Perangkat dan instrumen augmentasi dan koreksi optik; Perangkat distribusi daya optik
gelombang waveguide terintegrasi berbasis kuarsa; Prosesor data dan sinyal digital dan optikal; Sensor posisi optik; Sumber
pencahayaan optik; aparatus dan instrumen ilmiah, optik, pengukur, pensinyalan dan pengecekan; apertometer [optik]; kabel
untuk sistem transmisi sinyal listrik dan optik; kabel untuk transmisi sinyal listrik atau optik; konektor serat optik; konverter serat
optik; lampu optik; lengan persimpangan untuk serat optik; meter daya optik; panel pengontrol distribusi optik; pemancar optik;
pembaca karakter optik; pembawa data magnetik dan optik; pemindai optik; peralatan dan perlengkapan optik; peralatan
melihat dan merekam optik; peralatan pengenalan karakter optik [OCR]; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
melakukan diagnosa optik; profiler optik; sakelar optik; selubung pelindung untuk kabel serat optik; sensor optik; serat optik;
transceiver serat optik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071938
: 22/10/2021 16:22:30
:
: JAFRA HOLDING COMPANY, B.V

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Geograaf 30 6921 EW Duiven
: Wulan Anggiet Purnamasari S.H.,
: Jl. Pandan Raya No. 68, Cibodasari, Cibodas, Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JAFRA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih.
: 23
: ===Benang; benang bordir dan benang; benang jahit dan benang; benang*; kapas berputar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071939
: 22/10/2021 16:22:57
:
: Asep Ryan Hidayat

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp.Cilandak RT 002 RW 011 Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten
Cianjur Kode Pos 43274, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, 43274
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Saung Kayu "Uniq.3f"
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Ungu, Merah
: 20
: ===Furnitur halaman; Furnitur untuk anak-anak; Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Kursi anak-anak; Kursi duduk ayun

740
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(swing); Kursi duduk bayi; Kursi duduk goyang dengan gantungan mainan (bouncer); Kursi duduk makan yang dapat dilipat;
Kursi duduk makan yang dapat dinaikan dan di turunkan; Kursi duduk mandi; Kursi kerja; Kursi konvertibel; Kursi perabot
kantor; Kursi putar; Kursi santai; Kursi tamu (sofa); Kursi tinggi [furnitur]; Kursi tukang cukur; Meja [Perabotan]; Meja [furnitur];
Meja berlaci; Meja cuci muka (perabot rumah tangga); Meja dapur; Meja kecil; Meja rapat kantor; Meja rias untuk di dalam
kamar mandi; Meja ruang makan; Meja samping tempat tidur; Meja satuan; Meja serbaguna; Meja tamu; Meja telepon; Meja
televisi; Meja untuk digunakan di kebun; Rak meja [perabot]; Tepi tepi terbuat dari kayu dan pengganti kayu untuk digunakan
dalam furnitur; bantalan kursi; furnitur anak-anak; furnitur bambu; furnitur bayi; furnitur kamar tidur; furnitur kamar tidur yang
dibuat khusus; furnitur kolam renang; furnitur luar ruang, bukan dari logam; furnitur outdoor dari kayu; furnitur ruang santai;
furnitur ruang tamu; furnitur taman dari kayu; furnitur tempat duduk; furnitur teras; furnitur untuk bayi dan remaja; furnitur untuk
keperluan industri; furnitur untuk toko; furnitur wallpaper; kaki kursi; kaki untuk furnitur; kursi; kursi anak TK/Paud; kursi bar;
kursi belajar; kursi berjemur; kursi bistro; kursi booster untuk anak-anak; kursi direktur; kursi goyang; kursi kantor; kursi lipat;
kursi lipat stadion portabel; kursi luar; kursi makan; kursi mandi; kursi mandi bayi portabel untuk digunakan di bak mandi; kursi
mandi beroda; kursi mandi portabel; kursi mandi untuk bayi; kursi memancing; kursi pantai; kursi penata rambut; kursi piknik;
kursi santai; kursi santai untuk perawatan kosmetik; kursi taman; kursi teras; kursi tinggi untuk bayi; kursi untuk anak-anak;
kursi yang dapat diatur ketinggian; kursi-kursi; meja; meja anak TK/Paud; meja balok kayu cacah; meja bar; meja belajar; meja
berlaci; meja kantor; meja kerja; meja kerja industri; meja ketik; meja komputer; meja kopi; meja kursi cafe; meja lipat; meja
makan; meja pajangan [perabot]; meja piknik; meja rias; meja rias [perabot]; meja rias tiga cermin; meja sekolah; meja taman;
meja tulis; meja-meja termasuk meja rias, meja makan, meja tulis; rak furnitur; rak handuk berdiri bebas [furnitur]; tatakan meja
/ talenan yang digunakan dalam furnitur; tempat duduk tambahan diletakkan di atas kursi; tempat tidur kursi; unit dinding
[furnitur]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071940
: 22/10/2021 16:24:06
:
: Helen of Troy Limited

540 Etiket

Alamat Pemohon

: The Financial Services Centre
Bishop's Court Hill, Suite 1, Ground Floor
St. Michael BARBADOS BB14004

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: THERMOSCAN
: THERMOSCAN = kata ciptaan pemohon

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 10
: ===termometer digital untuk tujuan medis; termometer inframerah untuk tujuan medis; termometer klinis; termometer untuk
anak-anak; termometer untuk tujuan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071941
: 22/10/2021 16:25:00
:
: PT. ASTRA OTOPARTS Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pegangsaan Dua Km. 2,2 Kelapa Gading,
Jakarta Utara 14250, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SHOP & BIKE + Lukisan
: SHOP & BIKE + Lukisan : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Biru dan Putih.
: 38
: ===Jasa penyediaan akses ke konten multimedia online; Jasa penyiaran; Jasa penyiaran audio, video, dan konten multimedia
melalui radio, komunikasi selular, komunikasi nirkabel, internet, komputer, perangkat mobile, jaringan komunikasi elektronik,
dan jaringan komputer; Layanan kantor berita untuk transmisi elektronik; Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan
Komputer; layanan kantor berita; layanan komunikasi elektronik; layanan penyiaran audio dan video melalui internet; layanan
penyiaran dan penyiaran web interaktif melalui Internet dan jaringan telekomunikasi; layanan penyiaran internet; layanan
portal internet; layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal Internet; layanan telekomunikasi multi-media;
menyediakan akses ke Internet; menyediakan akses ke Internet dan jaringan komunikasi lainnya; menyediakan akses ke
database elektronik; menyediakan akses ke situs web di Internet atau jaringan komunikasi lainnya; menyediakan akses
terhadap berita, berita terkini, dan informasi olahraga; menyediakan koneksi telekomunikasi ke internet atau database
komputer; menyediakan telekomunikasi nirkabel melalui jaringan komunikasi elektronik; pengiriman berita; penyiaran dan
transmisi televisi interaktif, permainan interaktif, berita interaktif, esport interaktif, hiburan interaktif dan kompetisi interaktif;

740
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telekomunikasi; transmisi berita elektronik; transmisi informasi basis data melalui jaringan telekomunikasi; transmisi informasi
digital; transmisi konten multimedia melalui Internet; transmisi program periklanan dan komunikasi periklanan media melalui
jaringan komunikasi digital===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071942
: 22/10/2021 16:26:36
:
: PT United Alacrity Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Xymo Biotoniq (AG)
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Hitam
: 1
: ===pengatur pertumbuhan tanaman untuk keperluan pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071943
: 22/10/2021 16:27:16
:
: ATAN

540 Etiket

540 Etiket

: Citra I Blok J-2 No. 4 RT.012/RW.016, Kel. Kalideres, Kec. Kali Deres, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DEKKSON
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Biru
: 9
: ===Alat kendali jarak jauh elektrik; Alat pengukur, alat pengukur kecepatan (spedometer), alat pengukur jarak, GPS; Alat
sensor digital; Alat sensor elektronik; Aparatus alarm; Aparatus pendeteksi asap; Bel pintu listrik; Kunci akses yang dikontrol
secara elektronik; Pengendali jarak jauh; Peralatan sensor elektronik, kamera, dan mikrofon untuk pendeteksian,
penangkapan dan pengenalan gerakan tubuh, gerakan wajah dan suara; Perkakas-perkakas pemantauan air dan perkakasperkakas untuk mendeteksi kebocoran; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, penelitian, potret, kinematografi,
optik, timbang, ukur, sinyal, pengawasan (pemeriksaan), pertolongan dan pendidikan; Pesawat dan perkakas ilmu
pengetahuan, pelayaran, survei, fotografi, sinematografi, optik, penimbang, pengukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan),
pertolongan jiwa dan pendidikan; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, survei, fotografi,
sinematografi, audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan jiwa
dan pengajaran; Sensor Interaktif; Soket yang dapat digerakan; Stop kontak listrik; alarm; alarm asap; alarm bunyi; alarm
keamanan; alarm kebocoran air; alarm kebocoran gas; alarm, sensor alarm, dan sistem pemantauan alarm; alat kendali jarak
jauh *; alat kontrol jarak jauh untuk membuka dan menutup pintu; alat pemadam api; alat pemutus listrik; alat pengatur
elektronik; alat pengendali jarak jauh untuk kebutuhan rumah tangga; alat sensor; alat-alat optik yang dapat dilihat; antena;
aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasikan, mengatur atau mengendalikan
distribusi atau penggunaan listrik; bel alarm, listrik; colokan listrik; colokan, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik];
detektor gerak; detektor kebakaran dan asap; instalasi alarm; kamera; kamera pengawas; kamera pengintai video; kamera
untuk keperluan monitoring; konektor plug-in; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan sistem alarm; kunci listrik dan
elektronik serta kait listrik dan elektronik untuk pintu dan jendela; kunci pintar; kunci pintu digital; kunci pintu elektronik; kunci
pintu sidik jari; kunci, listrik; media yang direkam dan dapat diunduh, perangkat lunak komputer, media perekaman dan
penyimpanan digital atau analog kosong; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin; pakaian selam, masker
penyelam, sumbat telinga untuk penyelam, klip hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat
bantu pernapasan untuk berenang di bawah air; pembuka dan penutup pintu otomatis elektrik; pemindai sidik jari biometric
untuk pintu; pemutus sirkuit; pendeteksi asap; pengaman, pengunci serta peranti kendali akses yang dikendalikan secara
listrik, elektronik, optik serta akustik; pengontrol jarak jauh; peralatan elektronik untuk kendali jarak jauh sinyal; peralatan
pengajaran dan pengajaran; perangkat alarm pribadi elektronik; perangkat dan peralatan pengendalian jarak jauh dan
pengenalan dan pemberi perintah suara elektronik untuk mengeandalikan dan memantau perangkat elektronik konsumen,
penerangan, peralatan, alat pengatur panas, sistem pengatur udara dan pemanasan, alarm dan keamanan rumah serta
sistem pengawasan, dan pendeteksi asap dan karbon monoksida, kunci dan selot pintu dan jendela, serta sistem otomasi
rumah; perangkat lunak untuk mengontrol sistem otomatisasi rumah, yaitu, penerangan/pencahayaan, peralatan, sistem
pemanas, ventilasi, dan pendingin udara (HVAC), termostat, monitor dan sensor kualitas udara, alarm dan perlengkapan
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keamanan lainnya, kunci, bel pintu, kamera, dan perlengkapan untuk memonitor rumah; pita magnetik; sakelar lampu; sakelar
lampu listrik; sakelar, listrik; saklar listrik; sensor alarm; sensor gerak; sensor untuk memantau gerakan fisik; sensor untuk
perangkat yang diaktifkan dengan Internet of Things [IoT]; sistem alarm; sistem alarm kebocoran gas; sistem kontrol akses
elektronik untuk pintu yang saling mengunci; sistem kunci pintu digital untuk mengenali sidik jari; sistem pendeteksi asap;
sistem pendeteksi kebakaran dan alarm umum kebakaran; soket ekstensi dengan soket yang dapat dipindahkan; soket listrik;
steker dan kontak-kontak lainnya [hubungan listrik]; switchbox [listrik]; transformator step-down; transformator step-up;
transformator, penyearah, inverter, konverter putar, pengubah, alat untuk menyampaikan (relay), kapasitor, kumparan dan
resistor, semua menjadi listrik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071944
: 22/10/2021 16:29:32
:
: PT. ASTRA OTOPARTS Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pegangsaan Dua Km. 2,2 Kelapa Gading,
Jakarta Utara 14250, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SHOP & BIKE + Lukisan
: SHOP & BIKE + Lukisan : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Biru dan Putih.
: 41
: ===Jasa Instruktur; Jasa Pendidikan; Jasa penyelenggaraan acara kendaraan offroad untuk hiburan atau olahraga; Mengatur
dan menyelenggarakan pameran, seminar, dan konferensi; mengatur, menentukan, menyelenggarakan, mengadakan,
mempromosikan dan mendukung perlombaan balap motorsport; pelatihan pengemudi; pembinaan [pelatihan]; pendidikan,
pengajaran dan pelatihan; pengajaran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071945
: 22/10/2021 16:30:22
:
: ELLY DIANA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jend Sudirman VII/3, RT.026, RW.007, Kelurahan Larangan, Kecamatan Candi,
Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61271
: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
: Jalan Ngagel Wasana III No 53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SALL BELLA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau;Kuning;Putih
: 3
: ===Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim
kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyakminyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Deodorant stick; Pewarna dan cat rambut; Produk penataan rambut; Sabun Mandi;
Tissue wangi basah; bedak; bedak wajah; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk sabun; celak mata; dasar bedak (kosmetik);
kapas kecantikan; krim kulit; krim malam; krim siang; kutek kuku; lipstik; losion untuk kulit; losion rambut; minyak rambut;
minyak wangi; parfum; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi; pemerah pipi; penghitam alis; sabun cuci; sabun
krim; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang
lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; semprotan rambut;
shampo rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071946
: 22/10/2021 16:30:28
:
: JAFRA HOLDING COMPANY B.V

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Geograaf 30 6921 EW Duiven
: Wulan Anggiet Purnamasari S.H.,
: Jl. Pandan Raya No. 68, Cibodasari, Cibodas, Tangerang

740

540 Etiket
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JAFRA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih.
: 24
: ===Alas Kasur yaitu selimut; Alas penutup kasur; Alas piring dari bahan tekstil; Alas piring dari tekstil; Alas piring yang terbuat
dari tekstil; Alas tempat tidur; Alas tidur, yaitu, alas penutup kasur (penutup tempat tidur); Bahan kasar alas lantai; Barang
untuk digunakan sehari-hari, yaitu, saputangan tekstil; Cele; Handuk; Handuk Bayi; Handuk Turki; Handuk dari tekstil
digunakan untuk pembersihan; Handuk latihan tekstil; Handuk terbuat dari bahan tekstil; Handuk untuk hewan peliharaan;
Hordeng; Ija Krong Sungket (Kain Songket); Kain Batik; Kain Ikhram; Kain Jumputan dengan pewarnaan alam dari limbah
nanas; Kain Sari; Kain Ulos; Kain jaring; Kain jok; Kain linen; Kain mori; Kain petiduran; Kain sarung; Kain sorban; Kain sutra;
Kain tekstil; Kain tekstil untuk digunakan dalam membuat pakaian dan perabot rumah tangga; Kain tekstil untuk interior rumah
dan komersial; Kain tenun untuk digunakan sebagai bagian atas alas kaki; Kain tenunan selain dari tali hiasan untuk pinggiran
keset tatami; Kain untuk kasur; Kain untuk kaus kaki; Oto (Kain Anak Bayi); Salempang (Selendang); Sandang (Kain); Sarung
bantal; Sarung bantal sofa; Sarung kasur; Sasampiang (Selendang); Selampe (Sapu Tangan); Selimut; Selimut afghan;
Selimut dan penutup kasur; Selimut gaya Korea; Selimut tempat tidur; Selimut untuk traveling; Seprei tempat tidur, khususnya
kain petiduran (sprei sarung bantal, selimut); Serbet; Sprei tempat tidur; Taplak meja; Taplak meja panjang; Taplak meja
panjang dari tekstil; Tekstil dan barang tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain; Tekstil dan tekstil sintetis, tidak termasuk
dalam kelas lain; Tempatkan tikar plastik sebagai pengganti tekstil; Tengkulok (Kain Tenun Sutera); Tilam tempat tidur; Tile
(Kain Kelambu); Tirai bawah kasur; Topo (Kain Lap); Umbul-Umbul; [kain] moleskin; alas meja bukan dari kertas; alas piring
dari plastik; alas piring dari vinil; alas tidur (seprei); alas tidur kertas sekali pakai; alas tidur sekali pakai dari tekstil; alas-alas
pelapis dan penerapan tirai-tirai kain jendela, yaitu tirai-tirai tipis (sheers); badcover tilam-tilam tempat tidur dan meja; bahan
dasar campuran rami; bahan kulit binatang tiruan; bahan linen untuk alas tidur; bahan penyaringan dari tekstil; bahan plastik
[pengganti kain]; bahan setelan [tekstil]; bahan tekstil; bahan tekstil untuk memproduksi penutup untuk jok mobil; bahan tekstil
untuk pakaian yang terdiri dari kapas, kain campuran, serat alami, serat sintetis dan/atau serat buatan; bahan tekstil untuk
pakaian, khususnya pakaian kerja; bahan tenunan elastis; bahan untuk perabot lunak; bahan untuk digunakan dalam
membuat pakaian; barang curian [perawatan jendela]; barang potongan tekstil untuk keperluan perabotan; barang tekstil untuk
digunakan sebagai tempat tidur; barang tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain; barang-barang tekstil untuk membuat selimut;
barang-barang tekstil untuk penggunaan di dalam produksi boot; barang-barang tekstil untuk penggunaan di dalam produksi
sepatu; bed cover; bed cover kertas; bedcover berlengan; belacu; beludru; bemper boks bayi; bendera brokat; bendera kain;
bendera nilon; bendera plastik; bendera tekstil; bendera tekstil atau plastik; brokat; bungkus kado kain; bunting tekstil atau
plastik; centang [linen]; cheviots [pakaian]; coaster kain; coaster tekstil; cot bemper [sprei]; crepon; cuci kain; dekorasi kue dari
kain; dekorasi kue kain; dekorasi kue tekstil; eiderdowns [sampul bawah]; fukusa [kain pembungkus upacara Jepang]; furoshiki
[kain pembungkus serba guna Jepang]; fustian; gorden; gorden kecil terbuat dari bahan tekstil; gorden yang terbuat dari kain
tekstil; hada [upacara adat atau persembahan kain yang terbuat dari sutra]; haircloth [sackcloth]; handuk; handuk mandi;
handuk anak-anak; handuk berkerudung; handuk berkerudung untuk anak-anak; handuk berkerudung untuk bayi; handuk
bukan tenunan; handuk dapur dari tekstil; handuk dari tekstil; handuk dari tekstil untuk digunakan di salon tata rambut; handuk
dari tekstil yang menampilkan logo tim sepak bola Amerika; handuk golf; handuk isolasi dingin untuk olahraga; handuk kamar
mandi dari tekstil; handuk katun; handuk mandi; handuk mandi besar; handuk microfiber; handuk microfiber penyerap
kelembaban; handuk microfiber penyerap kelembaban untuk digunakan mandi; handuk muka dari kapas; handuk muka dari
tekstil; handuk pantai; handuk penutup handuk; handuk tangan dari kapas; handuk tangan dari tekstil; handuk teh; handuk
tekstil untuk digunakan di toko tukang cukur; handuk terry; handuk terry untuk wajah; handuk untuk digunakan di salon dan
toko tukang cukur; handuk untuk pencuci piring; handuk wafel; handuk, bukan dari kertas; handuk, khususnya linen mandi;
handuk-handuk dari tekstil; hiasan [kain]; hiasan dinding dari tekstil; hiasan dinding dekoratif dari tekstil; jaring perlindungan
serangga; jaring perlindungan serangga untuk keperluan rumah tangga; jersey [kain]; kafan; kain; kain Pelikat; kain [barang
potongan]; kain balistik untuk digunakan dalam produksi pakaian, sepatu, dan pelindung anti peluru dan tahan ledakan; kain
bedong untuk bayi; kain bekas untuk sulaman; kain belacu dicetak; kain benang karet tertutup untuk penggunaan tekstil; kain
benang kertas untuk penggunaan tekstil; kain benang rami; kain benang serat regenerasi; kain benang wol; kain benang yang
ditutupi karet; kain bersendawa, bukan dari kertas; kain biliar; kain blacu; kain blokat; kain bordir; kain bukan tenunan; kain
bukan tenunan dan kain kempa; kain bunting; kain campuran benang elastis; kain campuran kapas-wol; kain campuran katun
rami; kain campuran katun sutra; kain campuran rami-sutra; kain campuran rami-wol; kain campuran serat anorganik; kain
cetak; kain cvc; kain damas; kain dan barang tekstil untuk sprei; kain dapur; kain dasar campuran kapas; kain dasar campuran
sutra; kain dasar campuran wol; kain dengan bulu-bulu halus dan pendek pada permukaan kain; kain dengan tidur siang
terangkat; kain denim; kain digunakan dalam membuat bantalan inkontinensia; kain digunakan dalam membuat popok; kain
digunakan dalam pembuatan jersey; kain digunakan dalam pembuatan penutup luar untuk kursi; kain digunakan dalam
pembuatan tas; kain digunakan sebagai lapisan pada pakaian; kain dinding; kain drill; kain ecoprint; kain elastis untuk pakaian;
kain esparto; kain fiberglass untuk penggunaan tekstil; kain flanel; kain flock; kain ganti popok untuk bayi; kain goni; kain
gulungan; kain industri tenun yang lebar; kain kaca [handuk]; kain kafan; kain kaos untuk pakaian; kain karet; kain karung; kain
kasa; kain kaskade; kain katun; kain korduroi; kain krep; kain lakan; kain lap untuk mandi; kain lapisan untuk sepatu; kain
layar; kain linen; kain linen untuk bordir; kain linen untuk sepatu; kain linen untuk tempat tidur; kain lingerie; kain lurik; kain
menjadi barang potongan tekstil untuk digunakan dalam manufaktur; kain minyak; kain minyak untuk digunakan sebagai taplak
meja; kain moleskin untuk penggunaan tekstil; kain muslin; kain nilon; kain pashmina; kain pelapis; kain pelapis tahan api; kain
pelapis untuk alas kaki; kain penutup tempat tidur; kain perabotan; kain perbautan; kain perekat untuk aplikasi dengan panas;
kain perekat yang diaktifkan panas; kain petiduran; kain piyama; kain poliester; kain precut untuk needlecraft; kain rajutan; kain
rajutan dari benang katun; kain rajutan dari benang serat kimia; kain rajutan dari benang sutra; kain rajutan dari benang wol;
kain rami; kain rami benar; kain rayon; kain renda; kain sarung; kain sarung batik; kain satin; kain selendang; kain serat
anorganik, selain untuk isolasi; kain serat campuran; kain serat kaca; kain serat kimia; kain serat logam; kain serat organik,
selain untuk isolasi; kain serat semi-sintetis; kain serat sintetis; kain serat yang diproduksi secara kimia, selain untuk isolasi;
kain shibori; kain sintetis; kain songket; kain spandek; kain sutera; kain sutra pintal; kain sutra pintal tangan; kain sutra untuk
pola pencetakan; kain sutra-wol campuran; kain tahan air digunakan dalam pembuatan celana panjang; kain tahan air
digunakan dalam pembuatan jaket; kain tahan air digunakan dalam pembuatan sarung tangan; kain tahan air digunakan
dalam pembuatan topi; kain tahan air dilekatkan; kain tahan air yang dapat melepaskan kelembaban (lebih adem); kain tahan
balistik; kain tekstil bukan tenunan; kain tekstil karet; kain tekstil kempa dan non-anyaman; kain tekstil microfiber; kain tekstil
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microfiber penyerap kelembaban; kain tekstil tahan air; kain tekstil tenun atau bukan tenunan; kain tekstil untuk digunakan
dalam pembuatan tempat tidur; kain tekstil untuk pembuatan pakaian; kain tenun; kain tenun setagen; kain tenun untuk bantal;
kain tenun untuk dijadikan barang pakaian; kain tenun untuk kursi berlengan; kain tenun untuk perabotan; kain tenun untuk
sofa; kain tenun yang sempit; kain tenunan digunakan dalam pembuatan pakaian untuk digunakan dalam ruangan bersih; kain
terasa; kain tetron; kain tirai; kain tule; kain tumpukan; kain untuk alas kaki; kain untuk bendera; kain untuk bordir; kain untuk
dekorasi interior; kain untuk digunakan dalam pembuatan payung; kain untuk kemeja; kain untuk menghilangkan make-up;
kain untuk pakaian; kain untuk pembuatan kertas; kain untuk pembuatan penutup kolam renang; kain untuk pembuatan
perabot; kain untuk pembuatan terpal; kain untuk penggunaan tekstil; kain untuk popok; kain untuk sepatu bot dan sepatu;
kain untuk tepi tikar tatami; kain wol; kain yang digunakan untuk alat ortotik; kain yang dilapisi; kain yang dilapisi dengan karet
atau plastik; kain yang dilapisi untuk digunakan dalam pembuatan koper; kain yang dilekatkan, selain untuk keperluan alat
tulis; kain yang diperkuat plastik; kain yang ditenun dari serat keramik, selain untuk isolasi; kain yang ditutupi motif disulam;
kain yang terbuat dari akrilik, selain untuk isolasi; kain yang terbuat dari bahan sintetis; kain yang terbuat dari benang sintetis;
kain yang terbuat dari poliester, selain untuk isolasi; kain yang terbuat dari serat alami, selain untuk isolasi; kain yang terbuat
dari serat buatan [selain untuk isolasi]; kain*; kain, tahan terhadap gas, untuk balon aeronautika;
kain menjadi barang potongan tekstil yang terbuat dari campuran serat; kain untuk pembuatan furnitur taman;
kain yang dilapisi untuk digunakan dalam pembuatan barang-barang kulit; kain yang dilapisi untuk digunakan dalam
pembuatan jas hujan; kakebuton [selimut quilt]; kanopi boks; kanopi tempat tidur; kantong tidur; kantong tidur untuk bayi;
kantong tidur untuk berkemah; kantong tidur yang dilengkapi dengan bantal; kantong tidur yang membesar; kanvas sutra
untuk bordir; kanvas untuk bordir; kanvas untuk permadani; kanvas untuk permadani atau bordir; karpet bepergian [selimut
badan bawah]; karung bivak menjadi penutup untuk kantong tidur; kasa nyamuk dari kain; kelambu; kelambu berinsektisida;
kelambu kain; kelambu tempat tidur; kelambu tempat tidur kain; kelambu dari plastik; kerutan debu; khadag [upacara
tradisional atau persembahan kain yang terbuat dari sutra]; khadar [upacara tradisional atau persembahan kain yang terbuat
dari sutra]; khata [upacara tradisional atau persembahan kain yang terbuat dari sutra]; kit terdiri dari kain untuk membuat
selimut; kotak kain untuk menyimpan kartu ucapan; kotak mendukung pesta kain; kotak penutup musim semi; kue toppers dari
kain; label kain perekat diri; label kain setrika; label perekat tekstil; label tekstil; label tekstil dicetak; label tekstil untuk kode
batang; label tekstil untuk mengidentifikasi pakaian; lap muka; lap selimut; lapisan [tekstil]; lapisan tekstil untuk pakaian;
lapisan topi, dari tekstil, dalam lembaran; lapisan-lapisan tirai mandi pancuran; lembar buaian; lembar buaian dipasang;
lembar dipasang; lembar kantong tidur; lembar kelambu; lembaran [tekstil]; lemparan perjalanan; lencana kain; limbah kain
katun; linan untuk menjilid buku; linen mandi; linen mandi, kecuali pakaian; linen meja dari tekstil; linen meja, bukan dari
kertas; linen popok; linen rumah tangga; linen tempat tidur dan meja; liner kantong tidur; marabout [kain]; melempar; melempar
untuk perabotan; menerima selimut; merasa non-anyaman; merasa tenunan; minum tatakan gelas linen; pajang spanduk
plastik; panji-panji kain; panji-panji plastik; panji-panji yang terasa; pelari meja, bukan dari kertas; pelindung kasur [alas tidur];
pemegang tirai dari bahan tekstil; penanda [label] kain untuk kain tekstil; pengganti kain; pengganti tekstil; penutup [dari tekstil]
untuk diisi dengan pelet polistiren untuk membentuk tempat duduk dan bantal; penutup [longgar] untuk perabotan; penutup
bean bag; penutup eiderdown; penutup furnitur dari plastik; penutup furnitur dari tekstil; penutup furnitur kain yang tidak
dipasang; penutup jok dari tekstil; penutup kasur; penutup kasur tahan air; penutup kasur tahan air dan penyerap; penutup
kasur yang terbuat dari serat mikro anti-tungau; penutup kasur yang terbuat dari serat mikro antibakteri; penutup kasur yang
terbuat dari serat mikro hypoallergenic; penutup kursi toilet dari tekstil; penutup meja dari tekstil; penutup meja pijat dari tekstil;
penutup rel boks dari kain, tidak dipasang; penutup sofa; penutup tekstil untuk kursi toilet; penutup tekstil untuk tutup toilet;
penutup tempat tidur; penutup tempat tidur dan meja; penutup toilet yang terpasang terbuat dari kain atau pengganti kain;
perabotan dan kain pelapis; permadani tekstil; pers terasa; puff [perawatan jendela]; rok boks bayi; salib bahan tekstil, selain
perhiasan; sapu tangan plastik; saputangan dari tekstile; saputangan tekstil; sarung bantal; sarung bantal anak-anak; sarung
bantal bayi; sarung bantal kertas; sarung guling; sarung kain yang tidak pas untuk perabotan; sarung tangan mandi; sarung
tangan untuk mencuci; satin; selimut; selimut [tempat tidur]; selimut anak-anak; selimut bawah; selimut bayi; selimut benua;
selimut buaian; selimut bulu; selimut dari tekstil; selimut dekoratif; selimut futon; selimut futon kertas [pas atau tidak
terpasang]; selimut gaya Korea untuk bayi; selimut lampin; selimut penutup; selimut piknik; selimut printer dari tekstil; selimut
selimut futon; selimut single-layer untuk tikar tidur; selimut sutra; selimut tebal isi kapas; selimut tempat tidur; selimut tempat
tidur sutra; selimut tempat tidur terbuat dari katun; selimut tempat tidur terbuat dari wol; selimut tempat tidur yang terbuat dari
serat buatan; selimut terbuat dari kain terry; selimut tidur; selimut triko; selimut untuk hewan peliharaan rumah tangga; selimut
untuk penggunaan di luar ruangan; selimut wol; selimut yang diisi dengan kapas; seprai anak-anak; seprai untuk tempat tidur
hewan peliharaan; seprei; seprei kertas; seprei-seprei (kain); serat kain untuk penggunaan di dalam produksi lapisan sepatu;
serat kain untuk penggunaan di dalam produksi lapisan tas; serbet dari tekstil; serbet kain; serbet meja dari tekstil; set sprei;
spanduk kain; spanduk olahraga dan senam tekstil atau plastik; spanduk plastik; spanduk tekstil; spanduk tekstil atau plastik;
sprei; sprei anak-anak; sprei bayi; sprei kertas; sprei terbuat dari bahan tekstil non-woven; sprei yang terdiri dari damas putih
dan/atau berwarna; stockinet; sutra [kain]; syal [kain]; table runner dari plastik menjadi pengganti tekstil; taffeta [kain]; tag
(label) tekstil untuk ditempelkan pada pakaian; tag (label) tekstil untuk ditempelkan pada kain linen; taplak meja bukan dari
kertas; taplak meja dari tekstil; taplak meja kecil; taplak meja, bukan dari kertas; taplak plastik menjadi pengganti tekstil; tas
khusus disesuaikan untuk kantong tidur; tatakan gelas [linen meja]; tatakan gelas anggur dari plastik menjadi pengganti tekstil;
tatakan gelas dari kain linen; tatakan gelas plastik menjadi pengganti tekstil; tekstil; tekstil berpola untuk digunakan dalam
sulaman; tekstil dan pengganti tekstil; tekstil digunakan dalam pembuatan layar kapal; tekstil rumah tangga; tekstil tahan
terhadap air tetapi dapat menyerap air; tekstil tenun memiliki sifat pelindung terhadap sinar elektromagnetik; tekstil untuk
dekorasi interior; tekstil untuk perabotan; tekstil yang diolah dengan lapisan penuntup tahan api; tempat tidur melempar;
tenugui [handuk katun Jepang]; teralis [kain]; ticks [sampul kasur]; tikar [alas gelas] dari tekstil; tikar meja renda, tidak terbuat
dari kertas; tikar plastik untuk gelas minum, menjadi pengganti tekstil; tikar tempat vinil [pengganti tekstil]; tirai; tirai [tirai drop
tebal]; tirai bersih; tirai dalam bentuk gorden yang terbuat dari bahan tekstil; tirai dari plastik; tirai dari tekstil; tirai indoor dan
outdoor; tirai jendela; tirai mandi; tirai pintu; tirai shower dari tekstil atau plastik; tirai tekstil atau plastik; tirai vinil; toppers meja
kain; tutup toilet dilengkapi dengan penutup kain; tutup toilet terpasang dilengkapi dengan pengganti kain; valances [tirai
tekstil]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071947
: 22/10/2021 16:31:58
:
: Jiangsu Dartek Technology Co., Ltd.

540 Etiket
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Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 699, Xiangjiang Road, Haimen Economic and Technological Development Zone,
Nantong City, Jiangsu Province, China.
: Chamelia Sari S.E., S.H., M.H., LL.M.
: PRAWIRANEGARA International Patent & Trademark Law Office, Pusat Perkantoran
Pulomas Blok XI Kav. 3, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur 13260

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Karakter huruf China “"Pa Wei Te"
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih.
: 8
: ===Alat cukur listrik; Alat kecil dengan ujung runcing (alat tangan); Alat pemotong (pisau); Alat pendempul non-listrik;
Dongkrak dioperasikan dengan tangan; Kunci mur [alat tangan]; Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; Perkakas
ketam (perkakas tanggan); Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan; Pisau hobi [pisau bedah, bukan medis]; Pompa
udara dioperasikan dengan tangan; Sekerup bangku; Semprotan untuk penyemprotan insektisida; Senjata yang dipakai pada
sisi badan selain senjata api; Tang; alat graving [alat-alat tangan]; alat pertanian, dioperasikan dengan tangan; ampelas roda
gerinda; asah [tangan alat]; file [alat]; gunting rambut untuk hewan [instrumen tangan]; gunting*; obeng, non-listrik; pahat; palu
[perkakas tangan]; pegangan untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan; pemetik buah [alat-alat tangan]; peralatan makan
(garpu, pisau dan sendok); riveters [tangan alat]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071948
: 22/10/2021 16:33:29
:
: PT. ASTRA OTOPARTS Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pegangsaan Dua Km. 2,2 Kelapa Gading,
Jakarta Utara 14250, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SHOP & BIKE + Lukisan
: SHOP & BIKE + Lukisan : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Biru dan Putih.
: 42
: ===Jasa Perancangan (Desain); Situs web; desain dekorasi interior; desain, instalasi, pemeliharaan dan pembaharuan
perangkat lunak komputer untuk mengolah data; jasa hosting situs web; jasa layanan program permainan komputer yang
dapat diunduh; layanan berbagi file, yaitu, penyediaan suatu website dengan fitur teknologi yang memudahkan pengguna
untuk mengunggah dan mengunduh file elektronik; layanan desain dekorasi interior; pembaharuan perangkat ringan
komputer===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071949
: 22/10/2021 16:34:50
:
: PT Geprek Grup Indonesia

540 Etiket

: Jalan Brigjen Katamso No. 58, Kebayan 1 Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan
Sragen, Jawa Tengah, Indonesia, 57212, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, 57212
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SAKO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, KUNING, PUTIH
: 43
: ===Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang
menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe;
Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa Penyedia Makanan dan
Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa
penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak;
Jasa penyediaan makanan nasi uduk; Jasa reservasi pemesanan untuk akomodasi dan makan; Jasa restoran, yaitu,
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria,
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kantin dan layanan bar makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe
yang menyediakan minuman teh; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai
yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai
yang menyediakan teh bubble; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan
secara online dari database komputer atau dari internet; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan kedai
makan; Layanan keramahtamahan akomodasi, yaitu, menyediakan perumahan sementara; Layanan menjemput makanan;
Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk
layanan pemesanan yang berkaitan dengannya; Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan,
persiapan dan penyajian makanan dan minuman; Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman];
Layanan reservasi untuk memesan makanan; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan;
Memberikan informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan makanan dan minuman tidak beralkohol termasuk melalui
Internet; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi
sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan
konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; Menyediakan makanan dan minuman untuk
orang yang membutuhkan untuk tujuan amal; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar;
Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Pondok penyediaan makanan sate; Restoran Masakan Korea;
Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang
menyediakan pizza dan minuman; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk
(Food Truck); Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran yang menyediakan se'i; Rumah Makan yang
menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Sediaan-sediaan makanan; Sediaansediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan
dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menyediakan makanan dan minuman;
Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya); Warung makan; Warung penyediaan makanan sate; akomodasi
sementara yang disediakan oleh peternakan Bung; akomodasi sementara yang disediakan oleh rumah singgah; cafe yang
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; dekorasi makanan; informasi dan saran sehubungan dengan
persiapan makan; informasi sehubungan dengan persiapan makan; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan menyediakan makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan amal]; jasa katering untuk penyediaan makanan dan
minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan
minuman; jasa memasak makanan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa
penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa penyiapan makanan dan
minuman; jasa tempat makan yang menyajikan kudapan; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat
pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; katering di kafetaria makanan
cepat saji; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman
untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail;
katering yang menyediakan makanan dan minuman; keramahtamahan perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan
minuman; konsultasi yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline di bidang akomodasi sementara; layanan
akomodasi sementara yang disediakan oleh kamp liburan; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara di
pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara di rumah penitipan anak keluarga;
layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal
dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan
makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman
untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak
anak; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal, yaitu,
menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan
dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan
anak keluarga anak; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus;
layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar yang mengutamakan jus buah dan jus
sayuran; layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman;
layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya;
layanan katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk menyediakan masakan Spanyol; layanan
katering untuk menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk menyediakan masakan vegan; layanan kedai
kopi dan makanan ringan; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan; layanan makan malam dan restoran; layanan makanan dan minuman
dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan
pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan persiapan makanan; layanan reservasi hotel disediakan
melalui Internet; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan sommelier
untuk penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur, dan anggur dan pasangan makanan; layanan teater makan malam
menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk
dibawa pulang; layanan yang menyediakan minuman teh; melayani makanan dan minuman; memasok makanan untuk
konsumsi segera; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar
kelor; mengambil layanan makanan cepat saji; mengatur dan menyediakan akomodasi sementara; menyajikan makanan dan
minuman; menyajikan makanan dan minuman di bar susu; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan
dan minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan
dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman di toko donat; menyajikan makanan dan minuman
untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan akomodasi di hotel dan
motel; menyediakan akomodasi hotel; menyediakan akomodasi liburan; menyediakan akomodasi perumahan sementara;
menyediakan akomodasi sementara; menyediakan akomodasi sementara dalam layanan apartemen; menyediakan
akomodasi sementara di apartemen berlayanan; menyediakan akomodasi sementara di apartemen liburan; menyediakan
akomodasi sementara di fasilitas tempat tinggal yang dibantu; menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah
kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah liburan; menyediakan
akomodasi sementara sebagai bagian dari paket keramahtamahan; menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus; menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
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menyediakan akomodasi sementara untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan akomodasi sementara untuk
orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan
fasilitas konferensi; menyediakan fasilitas konferensi, pameran dan pertemuan; menyediakan fasilitas konvensi; menyediakan
fasilitas pameran di hotel; menyediakan fasilitas perkemahan; menyediakan fasilitas pesta dan fungsi sosial untuk acara-acara
khusus; menyediakan fasilitas taman trailer sementara; menyediakan fasilitas untuk pameran; menyediakan fasilitas untuk
pameran dan konferensi; menyediakan fasilitas untuk pameran dan pameran; menyediakan layanan bar; menyediakan
layanan hotel dan motel; menyediakan layanan hunian darurat dalam sifat perumahan sementara; menyediakan layanan
informasi penginapan perjalanan dan layanan agen pemesanan penginapan perjalanan untuk pelancong; menyediakan
layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan
minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan makanan
dalam penerbangan di pesawat; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang dewasa dan anak-anak; menyediakan
layanan penitipan anak untuk orang tua; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua, yaitu, menyediakan makanan
dan minuman; menyediakan layanan restoran; menyediakan layanan wisma; menyediakan makanan dan minuman;
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan
makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak untuk orang tua;
menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan
makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba; menyediakan
makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran;
menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman
untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan makanan dan
minuman untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu;
menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk pasien dan
tamu; menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; menyediakan makanan dan penginapan di
peternakan Bung; menyediakan makanan dan penginapan di resor kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan
kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan amal];
menyediakan makanan untuk para tunawisma atau yang kurang mampu; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi
sementara untuk para tamu; menyediakan pemesanan kamar dan layanan pemesanan hotel; menyediakan penginapan
sementara di kamp liburan; menyediakan penginapan sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan penginapan sementara untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan pusat
komunitas untuk pertemuan dan pertemuan sosial; menyediakan pusat penitipan anak; menyediakan pusat penitipan anak
untuk anak-anak, orang cacat atau orang tua; menyediakan pusat penitipan anak untuk orang tua; menyediakan ruang
konferensi; menyediakan saran dan layanan informasi on-line terkait dengan anggur dan pasangan makanan; menyediakan
selimut untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan selimut untuk orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan tempat akomodasi sementara yang ramah untuk binatang peliharaan; menyewakan ruang serba
guna di hotel-hotel untuk mengadakan seminar; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; pengaturan untuk
penyediaan makanan; pengukiran makanan; penyajian makanan dan minuman; penyediaan fasilitas keperluan umum untuk
konvensi, perjamuan makan, acara sosial, penggalangan dana, dan acara spesial; penyediaan informasi dalam bidang
hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi tentang penyediaan makanan dan minuman; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan
makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel; penyediaan makanan
dan minuman untuk perusahaan; penyediaan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; penyediaan makanan
dibawa pulang dan cepat saji; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; penyediaan
tempat perjamuan makan dan acara sosial untuk acara spesial; penyediaan ulasan online tentang atraksi lokal melalui
Internet, yaitu, memberikan ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan makanan dan akomodasi
melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyewaan dan penyewaan peralatan penerangan dan sistem
penerangan untuk digunakan dalam penerangan kota dan acara-acara publik; penyewaan kamar untuk mengadakan acara,
konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah untuk
konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; penyewaan meja dapur untuk menyiapkan makanan
untuk dikonsumsi segera; penyewaan peralatan layanan makanan; penyewaan peralatan makan; penyewaan peralatan
makan, peralatan makan, piring, dan aksesoris meja untuk acara khusus; penyewaan ruangan untuk mengadakan acara,
konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyiapan makanan; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman
untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di
perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan
makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan
ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan makanan Spanyol untuk
konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan
makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; pusat makanan/jajan; reservasi akomodasi hotel dan makanan; restoran
khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar;
restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman
kelor; rumah makan; rumah makan cina halal; saran sehubungan dengan persiapan makan; sediaan-sediaan makanan dan
minuman; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); warung makan tradisional;
warung yang menyediakan bakso===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071950
: 22/10/2021 16:37:27
:
: NURBAITI

540 Etiket

: NEGERI ULANGAN I KEL. NEGERI ULANGAN JAYA KEC. NEGERI KATON KAB.
PESAWARAN, Kabupaten Pesawaran, Lampung, 35353
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NURBAITI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT DAN EMAS
: 24
: ===kain pashmina; kain rajutan; kain*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071951
: 22/10/2021 16:39:02
:
: PT. ASTRA OTOPARTS Tbk

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pegangsaan Dua Km. 2,2 Kelapa Gading,
Jakarta Utara 14250, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SHOP & DRIVE + Lukisan
: SHOP & DRIVE + Lukisan : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Biru dan Putih.
: 38
: ===Jasa penyediaan akses ke konten multimedia online; Jasa penyiaran; Jasa penyiaran audio, video, dan konten multimedia
melalui radio, komunikasi selular, komunikasi nirkabel, internet, komputer, perangkat mobile, jaringan komunikasi elektronik,
dan jaringan komputer; Layanan kantor berita untuk transmisi elektronik; Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan
Komputer; layanan kantor berita; layanan komunikasi elektronik; layanan penyiaran audio dan video melalui internet; layanan
penyiaran dan penyiaran web interaktif melalui Internet dan jaringan telekomunikasi; layanan penyiaran internet; layanan
portal internet; layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal Internet; layanan telekomunikasi multi-media;
menyediakan akses ke Internet; menyediakan akses ke Internet dan jaringan komunikasi lainnya; menyediakan akses ke
database elektronik; menyediakan akses ke situs web di Internet atau jaringan komunikasi lainnya; menyediakan akses
terhadap berita, berita terkini, dan informasi olahraga; menyediakan koneksi telekomunikasi ke internet atau database
komputer; menyediakan telekomunikasi nirkabel melalui jaringan komunikasi elektronik; pengiriman berita; penyiaran dan
transmisi televisi interaktif, permainan interaktif, berita interaktif, esport interaktif, hiburan interaktif dan kompetisi interaktif;
telekomunikasi; transmisi berita elektronik; transmisi informasi basis data melalui jaringan telekomunikasi; transmisi informasi
digital; transmisi konten multimedia melalui Internet; transmisi program periklanan dan komunikasi periklanan media melalui
jaringan komunikasi digital===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071952
: 22/10/2021 16:40:42
:
: Denni Delyandri

540 Etiket

: Green House Central SukajadiNo. 32. RT/RW : 002/005 , Kelurahan Sukajadi,
Kecamatan Batam Kota Batam Kepulauan Riau 29432 , Kota Batam, Kepulauan
Riau, 29432
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TANPABATAS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU TUA
: 43
: ===Bar; Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar
makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich,
cafetaria, kantin & cafe; Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa
Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi
sementara; Jasa akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Jasa bar; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara;
Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa kedai kopi; Jasa penginapan; Jasa penyedia makanan
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Kebab; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan fasilitas konferensi, pertemuan, acara,
konvensi dan pameran; Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa
penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan makanan nasi uduk;
Jasa penyewaan Pondok Wisata; Jasa penyewaan gedung untuk tempat konser; Jasa penyewaan ruang konferensi, konvensi,
seminar dan rapat; Jasa penyewaan villa; Jasa reservasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa reservasi
pemesanan untuk akomodasi dan makan; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar,
lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di
dalam dan di luar gedung; Jasa vila; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan;
Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi; Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang
menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria; Kantin; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai hot pot; Kedai kopi;
Kedai minuman panas dan dingin; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menjual dan menyajikan
makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan
pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang menyediakan teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan bar kopi;
Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database
komputer atau dari internet; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan kedai makan; Layanan
keramahtamahan akomodasi, yaitu, menyediakan perumahan sementara; Layanan losmen; Layanan menjemput makanan;
Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk
layanan pemesanan yang berkaitan dengannya; Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan,
persiapan dan penyajian makanan dan minuman; Layanan pengasuhan anak; Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi
dan makanan dan minuman]; Layanan pondok penginapan; Layanan pusat penitipan anak anak; Layanan reservasi untuk
memesan makanan; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan; Lounge koktail; Memberikan
informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan makanan dan minuman tidak beralkohol termasuk melalui Internet;
Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi
sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Mengatur dan koordinasi akomodasi;
Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan;
Menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan amal; Menyediakan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Penilaian akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi hotel; Penyediaan akses ke
lounge VIP; Penyediaan informasi tentang layanan akomodasi sementara; Penyediaan layanan informasi penginapan dan
restoran; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Penyewaan losmen; Penyewaan tisu basah;
Perhotelan; Pondok penyediaan makanan sate; Pusat penitipan anak; Pusat taman kanak-kanak dan penitipan anak;
Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran
cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran
keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian;
Restoran yang menyediakan se'i; Ruang es krim (parlours); Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi
goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Rumah bir; Sediaan-sediaan makanan; Sediaan-sediaan makanan yang dapat
dibawa pulang; Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas ke alas kopi yang sudah digiling; Tempat makan yang
menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack
bar); Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya); Warung
makan; Warung penyediaan makanan sate; akomodasi sementara yang disediakan oleh peternakan Bung; akomodasi
sementara yang disediakan oleh rumah singgah; apartemen berlayanan; bar kopi; cafe yang menyediakan makanan dan
minuman berbahan dasar kelor; dekorasi makanan; informasi dan saran sehubungan dengan persiapan makan; informasi
sehubungan dengan persiapan makan; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi hotel; jasa agen perjalanan untuk
membuat reservasi restoran; jasa agen perjalanan untuk memesan akomodasi hotel; jasa agen perjalanan untuk memesan
akomodasi sementara; jasa agen perjalanan untuk pemesanan dan membuat pemesanan akomodasi dan hotel; jasa agen
perjalanan, yaitu, membantu reservasi dan pemesanan untuk penginapan melalui jaringan komputer, jaringan komunikasi
komputer global, dan jaringan seluler; jasa hotel khusus yang diberikan sebagai bagian dari suatu program untuk tamu hotel
yang sering berkunjung; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan makanan
dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan menyediakan makanan untuk orang yang
membutuhkan [layanan amal]; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering untuk penyediaan makanan dan
minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang kuliner; jasa konsultasi dibidang
penyediaan makanan dan minuman; jasa layanan kemah selama liburan; jasa memasak makanan; jasa penerima tamu, yaitu
mengatur reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa penyediaan kopi untuk kantor; jasa penyediaan makanan berupa roti;
jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa penyewaan ruang pertemuan; jasa penyiapan makanan dan
minuman; jasa tempat makan yang menyajikan kudapan; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat
pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor;
katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman oleh toko roti;
katering makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan makan; katering makanan dan
minuman untuk pesta koktail; katering yang menyediakan makanan dan minuman; kedai teh; keramahtamahan perusahaan
dalam sifat menyediakan makanan dan minuman; konsultasi yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline di
bidang akomodasi sementara; layanan akomodasi sementara yang disediakan oleh kamp liburan; layanan amal dalam sifat
menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi
sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak;
layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat
menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan
akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara di rumah
penitipan anak keluarga; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan
khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu,
menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga anak; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan
dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan asrama turis; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan
bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar yang mengutamakan jus buah dan jus sayuran;
layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk hotel, rumah kos atau
sejenisnya]; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan hostel pemuda; layanan hotel; layanan
hotel liburan; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan
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Oriental lainnya; layanan katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk menyediakan masakan
Spanyol; layanan katering untuk menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk menyediakan masakan vegan;
layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan
lounge hotel; layanan makan malam dan restoran; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan
minuman yang bisa dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan pemesanan akomodasi hotel; layanan
pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan pemesanan kamar hotel secara online; layanan
pemesanan untuk hotel; layanan penerimaan untuk akomodasi sementara [manajemen kedatangan dan keberangkatan];
layanan penginapan wisatawan; layanan penitipan anak; layanan persiapan makanan; layanan rantai restoran; layanan rantai
rumah kopi; layanan reservasi akomodasi sementara; layanan reservasi akomodasi sementara dalam sifat membuat reservasi
dan pemesanan penginapan ramah lingkungan melalui situs web; layanan reservasi hotel disediakan melalui Internet; layanan
restoran Eropa; layanan restoran Italia; layanan restoran ramen; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura;
layanan restoran turis; layanan restoran udon; layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan ruang
publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan ruang tunggu dengan fasilitas hookah;
layanan rumah kopi; layanan rumah untuk turis; layanan snack-bar; layanan sommelier untuk penyediaan saran yang
berkaitan dengan anggur, dan anggur dan pasangan makanan; layanan teater makan malam menjadi penyediaan makanan
dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan
akomodasi sementara; layanan wine bar; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; layanan
yang menyediakan minuman teh; melayani makanan dan minuman; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau
minuman jus buah; memasok makanan untuk konsumsi segera; memberikan informasi dalam sifat resep untuk minuman;
memberikan informasi di bidang resep dan memasak dari basis data komputer; memberikan informasi online terkait
pemesanan akomodasi liburan; memberikan informasi online terkait pemesanan hotel; memberikan informasi tentang
karakteristik anggur; memberikan informasi tentang layanan bar; memberikan informasi tentang layanan crèche; memberikan
informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan informasi
yang berkaitan dengan hotel; memberikan peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan
hotel; memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; mencari akomodasi dan jasa agen
akomodasi untuk pembuat liburan, turis dan wisatawan; mengambil layanan makanan cepat saji; mengatur dan menyediakan
akomodasi sementara; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di bar susu; menyajikan
makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan minuman di
perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman di
toko donat; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran; menyediakan akomodasi di hotel dan motel; menyediakan akomodasi hotel; menyediakan akomodasi liburan;
menyediakan akomodasi perumahan sementara; menyediakan akomodasi sementara; menyediakan akomodasi sementara
dalam layanan apartemen; menyediakan akomodasi sementara di apartemen berlayanan; menyediakan akomodasi
sementara di apartemen liburan; menyediakan akomodasi sementara di fasilitas tempat tinggal yang dibantu; menyediakan
akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos; menyediakan
akomodasi sementara di rumah liburan; menyediakan akomodasi sementara sebagai bagian dari paket keramahtamahan;
menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan akomodasi sementara untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan akomodasi sementara untuk bayi dan anak usia sekolah
dasar; menyediakan akomodasi sementara untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan
akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan fasilitas konferensi; menyediakan fasilitas konferensi, pameran dan
pertemuan; menyediakan fasilitas konvensi; menyediakan fasilitas pameran di hotel; menyediakan fasilitas perkemahan;
menyediakan fasilitas pesta dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; menyediakan fasilitas taman trailer sementara;
menyediakan fasilitas untuk pameran; menyediakan fasilitas untuk pameran dan konferensi; menyediakan fasilitas untuk
pameran dan pameran; menyediakan layanan bar; menyediakan layanan hotel dan motel; menyediakan layanan hunian
darurat dalam sifat perumahan sementara; menyediakan layanan informasi penginapan perjalanan dan layanan agen
pemesanan penginapan perjalanan untuk pelancong; menyediakan layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar
kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi,
dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas
pameran dan adil; menyediakan layanan makanan dalam penerbangan di pesawat; menyediakan layanan penitipan anak
untuk orang dewasa dan anak-anak; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua; menyediakan layanan penitipan
anak untuk orang tua, yaitu, menyediakan makanan dan minuman; menyediakan layanan restoran; menyediakan layanan
wisma; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; menyediakan
makanan dan minuman di bistro; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman
di pusat penitipan anak untuk orang tua; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan
minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman kelor
dengan kerjasama waralaba; menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan
minuman kelor untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan
keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan makanan
dan minuman untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk bayi dan
anak usia sekolah dasar; menyediakan makanan dan minuman untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
menyediakan makanan dan minuman untuk pasien dan tamu; menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi
sementara; menyediakan makanan dan penginapan di peternakan Bung; menyediakan makanan dan penginapan di resor
kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan
makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan amal]; menyediakan makanan untuk para tunawisma atau yang kurang
mampu; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan pemesanan kamar dan
layanan pemesanan hotel; menyediakan penginapan sementara di kamp liburan; menyediakan penginapan sementara untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan penginapan sementara untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan pusat komunitas untuk pertemuan dan pertemuan sosial; menyediakan pusat
penitipan anak; menyediakan pusat penitipan anak untuk anak-anak, orang cacat atau orang tua; menyediakan pusat
penitipan anak untuk orang tua; menyediakan ruang konferensi; menyediakan saran dan layanan informasi on-line terkait
dengan anggur dan pasangan makanan; menyediakan selimut untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
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menyediakan selimut untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan tempat akomodasi sementara yang
ramah untuk binatang peliharaan; menyewakan ruang serba guna di hotel-hotel untuk mengadakan seminar; pelayanan dalam
menyediakan makanan dan minuman; pelayanan ruang minum; pembuatan reservasi penginapan sementara untuk orang lain;
pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan tempat restoran; pemesanan penginapan sementara;
pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain; pengaturan untuk penyediaan makanan; pengukiran makanan;
penyajian makanan dan minuman; penyediaan akomodasi sementara; penyediaan fasilitas keperluan umum untuk konvensi,
perjamuan makan, acara sosial, penggalangan dana, dan acara spesial; penyediaan fasilitas konferensi; penyediaan fasilitas
restoran; penyediaan fasilitas untuk konferensi, pameran dan konvensi; penyediaan fasilitas untuk pameran; penyediaan
informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi
sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan informasi mengenai jasa
restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi secara pribadi mengenai hotel melalui
Internet; penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort dan akomodasi sementara; penyediaan informasi tentang
layanan restoran; penyediaan informasi tentang penyediaan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang berkaitan
dengan penyiapan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk
dikonsumsi; penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel; penyediaan makanan dan minuman untuk
perusahaan; penyediaan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat
saji; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; penyediaan pembuatan reservasi kamar
hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan
perawatan sebelum sekolah; penyediaan perawatan setelah sekolah; penyediaan pusat penitipan anak; penyediaan reservasi
untuk hotel dan restoran melalui suatu website; penyediaan tempat perjamuan makan dan acara sosial untuk acara spesial;
penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyediaan ulasan
online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang
menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyewaan air mancur
minuman; penyewaan akomodasi sementara di rumah liburan dan flat; penyewaan akomodasi sementara untuk liburan;
penyewaan dan pemesanan kamar dan ruang pertemuan/rapat; penyewaan dan penyewaan peralatan penerangan dan
sistem penerangan untuk digunakan dalam penerangan kota dan acara-acara publik; penyewaan fasilitas perjamuan dan
fungsi sosial untuk acara-acara khusus; penyewaan furnitur untuk konferensi; penyewaan kamar untuk mengadakan acara,
konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan kursi dan meja; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan
barang pecah belah untuk konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; penyewaan meja dapur
untuk menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera; penyewaan penginapan sementara; penyewaan peralatan bar;
penyewaan peralatan layanan makanan; penyewaan peralatan makan; penyewaan peralatan makan, peralatan makan, piring,
dan aksesoris meja untuk acara khusus; penyewaan ruang konferensi; penyewaan ruang sementara; penyewaan ruangan
untuk mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan tempat untuk acara dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penyiapan makanan; persewaan karpet; persewaan tempat tidur; persiapan
dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan
dan minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera;
persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan
makanan, yaitu, pemotongan ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan
makanan Spanyol untuk konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk
konsumsi segera; persiapan makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; pub; pusat makanan/jajan; reservasi
akomodasi hotel dan makanan; reservasi sementara akomodasi; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran
masakan khas jepang; restoran pizza; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan
makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; ruang es krim; rumah
makan; rumah makan cina halal; rumah peristirahatan; saran sehubungan dengan persiapan makan; sediaan-sediaan
makanan dan minuman; sewa air mancur coklat; sewa selimut; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan
makanan dan minuman); warung kopi; warung makan tradisional; warung yang menyediakan bakso===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071953
: 22/10/2021 16:41:17
:
: Foshan New Liangjian Ceramic Technology Co.,Ltd

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Thengcong Gang Longjin Village, Nanzhuang Town, Chancheng District, Foshan
City, China
: A A Dani Saliswijaya S.H., M.H.
: Menara Kuningan Lantai 1E Blok X-7 Kavling 5 Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: A&Y
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

:
tulisan A&Y berwarna hitam, unsur warna biru muda dan biru tua , dengan dua segi tiga siku, didalam segi empat
: 19
: ===batu bata keramik untuk digunakan dalam tungku tahan api; genteng keramik; genteng keramik mengkilap; keramik untuk
digunakan dalam tungku tahan api; lantai keramik; pipa drain keramik; ubin dinding keramik; ubin dinding keramik mengkilap;
ubin keramik mengkilap; ubin keramik untuk dinding, lantai, dan langit-langit; ubin keramik untuk lantai dan lapisan; ubin
keramik untuk lantai dan menghadap; ubin keramik untuk lantai dan penutup ubin; ubin langit-langit keramik; ubin lantai
keramik; ubin lantai keramik mengkilap===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071954
: 22/10/2021 16:42:43
:
: PT. Trilliun Investama Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Gempol – Bangil, Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo + Trilliun TRANSPARAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Hitam, Putih
: 16
: ===Alat penyalur pita perekat [keperluan kantor]; Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku nota, buku catatan, buku
harian, jurnal kosong, buku tulis dan kertas tulis; Barang-barang tercetak, termasuk majalah, buku, brosur, kalender, katalog;
Berita berkala; Brosur-brosur; Buku tanda terima / kuitansi; Jepitan kertas; Pena tarik; alat tulis kantor; alat tulis menulis;
album; amplop; bahan plastik untuk kemasan; barang-barang cetakan; buku; buku besar [buku]; buku catatan; buku pedoman
[buku penuntun]; buku saku/buku kecil; buku tamu; buletin cetak; cairan penghapus untuk keperluan tulis menulis; cap
[stempel]; formulir pemesanan; handuk muka dari kertas; huruf-huruf cetak, blok-blok cetak; kalender; kantong kertas atau
plastik untuk kemasan; kantong-kantong terbuat dari kertas atau plastik; kartu pengumuman [alat tulis]; kartu tercetak; kartukartu; katalog; kemasan wadah kertas atau karton; kertas dan karton; kertas karton; kertas pembungkus; kertas stensil [kertas
stensil]; kertas*; koran; majalah; majalah berkala; mesin stensil; pamflet iklan; pamflet tercetak; pemotong kertas [keperluan
kantor]; penanda buku; pensil; perekat untuk alat tulis menulis; perforator kantor; pita perekat untuk keperluan alat tulis atau
rumah tangga; poster; potret; pulpen; sampul buku; stiker; surat jalan; surat kabar; tas belanjaan dari kertas atau plastik;
wadah tinta===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071955
: 22/10/2021 16:43:36
:
: JAFRA HOLDING COMPANY B.V

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Geograaf 30 6921 EW Duiven
: Wulan Anggiet Purnamasari S.H.,
: Jl. Pandan Raya No. 68, Cibodasari, Cibodas, Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JAFRA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih.
: 26
: ===Aksesoris dan kosmetik rambut yaitu ikat rambut, pita rambut elastis, jepit rambut, klip rambut, pita rambut, dan penutup
rambut; Gesper untuk tas; Pengikat untuk tas; Pin; Pita; Pita [perlengkapan jahit-menjahit]; angka untuk menandai linen;
anyaman rambut; bando; bantal jarum; bantalan dilepas untuk bra; dedaunan buatan dalam ruangan; gesper untuk pakaian;
gesper, bukan dari logam mulia [aksesori pakaian]; hiasan renda; hiasan sepatu; ikat rambut; jalinan pita; jarum *; jarum logam
mulia; jarum untuk mesin sisir wol; jepit rambut; jepit rambut ikal; jepit untuk tas tangan; jepitan rambut; kancing; klem rambut;
klip rahang untuk rambut; klip syal tidak menjadi perhiasan; klip tengah; kotak jarum dari logam mulia; kotak jarum, bukan dari
logam mulia; lencana nama logam; lencana pin, bukan dari logam mulia; lencana untuk dipakai, bukan dari logam mulia; loop
untuk pakaian; mage [chignon untuk penataan rambut Jepang]; mawar [haberdashery]; menandai pin; patch hias untuk
pakaian; patch kain hias; patch perekat panas untuk dekorasi barang-barang tekstil [pakaian]; pemegang kuncir; peniti;
penjepit sabuk; pin rambut oriental; pin topi, selain perhiasan; pin, selain perhiasan; pita dan busur menjadi pakaian laki-laki
atau digunakan sebagai hiasan rambut; pita dan busur menjadi pakaian laki-laki atau untuk rambut; pita dan busur, bukan dari
kertas, untuk pembungkus kado; pita hadiah; pita hem; pita menjadi hiasan rambut; pita tekstil; pita tekstil untuk pembungkus
kado; pita untuk rambut; pita, bukan dari kertas, untuk pembungkus kado; rambut alami untuk dipakai; rambut manusia; renda;
renda dan bordir; renda dan sulaman, pita dan kepang; renda untuk hiasan; renda, kecuali renda bordir; renda, kepang dan
sulaman; serpihan mika; tali bahu yang bisa dilepas untuk digunakan dengan bra; tali untuk alas kaki; tombol magnetik
tertutup kain; topi hiasan rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021071956
: 22/10/2021 16:45:22
:
: PT. ASTRA OTOPARTS Tbk

Alamat Pemohon

: Jl. Pegangsaan Dua Km. 2,2 Kelapa Gading,

740

540 Etiket

540 Etiket
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Jakarta Utara 14250, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Lice Verdiana Efdora S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ASTRA Otoservice + Logo
: ASTRA Otoservice + Logo : merupakan suatu penamaan.
ASTRA : bagian dari nama pemohon.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam dan Biru.
: 38
: ===Jasa penyediaan akses ke konten multimedia online; Jasa penyiaran; Jasa penyiaran audio, video, dan konten multimedia
melalui radio, komunikasi selular, komunikasi nirkabel, internet, komputer, perangkat mobile, jaringan komunikasi elektronik,
dan jaringan komputer; Layanan kantor berita untuk transmisi elektronik; Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan
Komputer; layanan kantor berita; layanan komunikasi elektronik; layanan penyiaran audio dan video melalui internet; layanan
penyiaran dan penyiaran web interaktif melalui Internet dan jaringan telekomunikasi; layanan penyiaran internet; layanan
portal internet; layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal Internet; layanan telekomunikasi multi-media;
menyediakan akses ke Internet; menyediakan akses ke Internet dan jaringan komunikasi lainnya; menyediakan akses ke
database elektronik; menyediakan akses ke situs web di Internet atau jaringan komunikasi lainnya; menyediakan akses
terhadap berita, berita terkini, dan informasi olahraga; menyediakan koneksi telekomunikasi ke internet atau database
komputer; menyediakan telekomunikasi nirkabel melalui jaringan komunikasi elektronik; pengiriman berita; penyiaran dan
transmisi televisi interaktif, permainan interaktif, berita interaktif, esport interaktif, hiburan interaktif dan kompetisi interaktif;
telekomunikasi; transmisi berita elektronik; transmisi informasi basis data melalui jaringan telekomunikasi; transmisi informasi
digital; transmisi konten multimedia melalui Internet; transmisi program periklanan dan komunikasi periklanan media melalui
jaringan komunikasi digital===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071957
: 22/10/2021 16:46:18
:
: Jiangsu Dartek Technology Co., Ltd.

540 Etiket

: No. 699, Xiangjiang Road, Haimen Economic and Technological Development Zone,
Nantong City, Jiangsu Province, China
: Chamelia Sari S.E., S.H., M.H., LL.M.
: PRAWIRANEGARA International Patent & Trademark Law Office, Pusat Perkantoran
Pulomas Blok XI Kav. 3, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur 13260

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Karakter huruf China “"Pa Wei Te"
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih.
: 9
: ===Alat pendeteksi; Alat pendeteksi dari logam untuk keperluan industri atau militer; Theodolit; Timbangan; alarm; alat
pengajaran audiovisual; alat pengukur; alat pengukur, listrik; baterai, listrik; helm pelindung; helm penyolder; instrumen
meratakan; instrumen survei; kabel listrik; kabel, listrik; kacamata pengaman; kaliper geser; kamera pencitraan termal; klip
hidung; lentera sinyal; level [instrumen untuk menentukan horisontal]; leveling rods untuk survei; magnet; panel kontrol [listrik];
pemadam api; pemandangan teleskopik untuk artileri; penangkal petir; penggaris [alat ukur]; pengisi daya baterai; penutup
untuk komputer tablet; peralatan dan instrumen optik; pita pengukur; ponsel pintar; power bank [baterai yang bisa diisi ulang);
robot pengintai keamanan; tanda-tanda, bercahaya; telemeter; teleskop; termometer, bukan untuk keperluan medis; tingkat
surveyor; tongkat selfie [monopod genggam]; ukuran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

566

: DID2021071958
: 22/10/2021 16:48:37
:
: Adhi Nugraha Bhakti, Gunantyo Suci P

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Meruya Ilir D 1 B / 12 rt 009 rw 002 kel meruya utara kec kembangan Jakarta,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11610
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: aaksa
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: dominasi warna coklat dengan background warna putih gading
: 18, 3, 25, 14
: ===Dompet pria (terbuat dari kulit); Dompet wanita (terbuat dari kulit); dompet; dompet kartu; dompet kecil; dompet koin;
dompet koin kecil; dompet kulit [tas]; dompet kulit imitasi; dompet kulit imitasi [tas]; dompet kunci; dompet kunci dari kulit;
dompet kunci dari kulit imitasi; sabuk kulit; tali untuk dompet [tas]; tali untuk dompet koin; tas dan dompet kulit===
===parfum; parfum cair===
===Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju wanita; Celana jeans; Celana kerja; Celana panjang untuk jalan; bagian
atas sepatu; baju; baju berkerah; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju santai; celana; celana formal; celana kaki;
celana kasual; celana panjang; celana pendek; celana pendek denim; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita;
celana pria; celana untuk wanita; jaket; jaket [pakaian]; jaket denim; jaket katun; jaket panjang; kaos kaki; kemeja; kemeja
berkerah; kemeja formal; sabuk kulit [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk untuk pria; sepatu; sepatu formal; sepatu kanvas;
sepatu kulit; sepatu sandal; sepatu slip-on; sepatu untuk pria===
===jam tangan===
: DID2021071959
: 22/10/2021 16:48:49
:
: WIELLYANTO PRANATA GO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Panglima Besar Sudirman No. 129 RT 003 RW 002 Kel. Tompokersan Kec.
Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, 67311
: Ir. Yusuf Gunawan S.H., M.H., MBL.
: Ruko Cempaka Mas Blok A No.10 Lt.2 Jl. Letjen Suprapto, Jakarta Pusat
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MAXWELL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan Hitam
: 20
: ===Alas tidur atau alas ganti popok; Bak bukan dari logam; Bangku; Bangku kayu rendah; Bantal Korea (Bangsuk); Bantal
[furnitur]; Bantal besar; Bantal dekoratif; Bantal untuk leher [bukan bantal untuk keperluan medis atau keperluan bedah];
Bantalan kasur; Bingkai dan lingkaran bordir; Boks atau ranjang tempat tidur bayi atau tempat main bayi; Box bayi; Bufet;
Dasar kasur; Dipan; Divan anyaman; Dudukan (furnitur) untuk digunakan dengan televisi; Furnitur untuk anak-anak; Furnitur
yang dapat dikonversi menjadi tempat tidur; Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Kain penutup furnitur yang disesuaikan
dengan bentuknya; Kantong tidur untuk berkemah; Kastor tempat tidur, bukan dari logam; Kepala tempat tidur; Kotak
penyimpanan (furnitur); Kursi alas; Kursi anak-anak; Kursi bayi; Kursi duduk atau tidur bayi (rocker); Kursi duduk bayi; Kursi
kerja; Kursi konferensi; Kursi konvertibel; Kursi perjamuan; Kursi putar; Kursi santai; Kursi tamu (sofa); Kursi tinggi [furnitur];
Lemari anak-anak; Lemari belajar; Lemari berlaci; Lemari beroda; Lemari bufet; Lemari buku; Lemari hias; Lemari kaca;
Lemari kantor (filling cabinet); Lemari kecil; Lemari makan; Lemari rias; Lemari serbaguna; Lemari setelan; Lemari untuk
Televisi dan Audio; Lemari untuk kamar tidur; Lemari yang digantung; Matras duduk untuk bayi atau anak bermain; Meja
[Perabotan]; Meja [furnitur]; Meja cuci muka (perabot rumah tangga); Meja dapur; Meja ganti untuk bayi; Meja kecil; Meja
panjang untuk melayani pembeli; Meja rapat kantor; Meja rias untuk di dalam kamar mandi; Meja ruang makan; Meja samping
tempat tidur; Meja satuan; Meja serbaguna; Meja seterika / gosok; Meja sudut; Meja tamu; Meja telepon; Meja televisi; Meja
tulis ringan; Meja untuk digunakan di kebun; Nakhas; Panggung ganti bayi; Penutup pakaian (lemari pakaian); Penyekat
perabot dari kayu; Perabotan luar ruangan; Perlengkapan perabot bukan dari logam; Peti penyimpanan terbuat dari kayu; Peti
penyimpanan terbuat dari plastik; Playpens untuk hewan peliharaan; Pouffes (tumpuan kaki empuk atau kursi rendah tanpa
punggung); Rak dorong; Rak etalase; Rak meja [perabot]; Rak menjadi furnitur kamar bayi; Rak payung; Rak serbaguna; Rak
surat kabar; Rak untuk komputer; Rak yang digantung; Ranjang (Tempat Tidur); Roda tempat tidur bukan dari logam;
Sandaran kepala untuk posisi duduk; Sandaran tangan [Perabotan]; Sandaran tempat tidur (perlengkapan tempat tidur);
Sisipan berulir, bukan logam; Sofa dinding; Tangga dan tangga berundak, bukan dari logam; Tatakan ganti untuk bayi; Tempat
duduk; Tempat payung; Tempat tidur (bukan untuk keperluan medis); Tempat tidur anak-anak; Tempat tidur anak-anak terbuat
dari kain dalam bentuk tas; Tempat tidur dilengkapi kasur innerspring; Tempat tidur kecil yang dilipat; Tempat tidur pantai
dengan kaca depan; Tempat tidur per (spring bed); Tempat tidur sorong; Tempat tidur tunggal / ganda; Tempat tidur untuk
keperluan medis; Tempat tidur yang bisa disesuaikan; Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan bantalan; Tempayan
(Gentong); Ujung ranjang; Wadah dari plastik untuk kemasan; alas tidur [tikar atau bantal]; alat kelengkapan furnitur, bukan
dari logam; baby bouncers [kursi]; bak kayu; bak plastik; bangku [furnitur]; bangku berkemah; bangku dengan satu atau dua
anak tangga, bukan dari logam; bangku kecil; bangku kerja; bangku luar; bangku piknik; bangku sekolah; bangku teras;
bangku untuk bayi; bangku wakil [furniture]; bangku wakil [perabot], bukan dari logam; bantal; bantal anti-roll untuk bayi; bantal
bean bag; bantal beraksen; bantal berbusa; bantal bersalin; bantal busa memori; bantal dukungan belakang, bukan untuk
tujuan medis; bantal dukungan kepala untuk bayi; bantal dukungan untuk digunakan di tempat duduk bayi; bantal guling;
bantal hewan peliharaan; bantal hias; bantal kasur; bantal kursi; bantal latex; bantal leher; bantal luar; bantal menyusui; bantal
penopang/penyangga yang melingkari leher [bukan bantal untuk keperluan medis atau keperluan bedah]; bantal penyangga
kepala; bantal penyangga kepala untuk dipasang pada kursi mobil anak; bantal penyangga leher; bantal perjalanan; bantal
posisi kepala untuk bayi; bantal stadion; bantal untuk furnitur; bantalan kantong tidur; bantalan kasur dipasang; barang
anyaman; basis tempat tidur dipan; bayi guling; bedsteads; berbaring kursi; bingkai tempat tidur; bingkai tempat tidur dari
logam; boks untuk bayi; boneka binatang; buaian; buaian portabel; buaian untuk bayi; buaian untuk jabang bayi; bumper
buaian, selain sprei; cabinet [perabot]; credenzas; dasar tempat tidur; daun meja; dipan untuk bayi; dipan-dipan (divans); divan
dari kayu; divans dari plastik; dudukan tong, bukan dari logam; furnitur anak-anak; furnitur antik; furnitur bar; furnitur bayi;
furnitur bean bag; furnitur bentwood; furnitur berlapis; furnitur dalam bentuk kantong busa; furnitur dari kayu; furnitur dari kulit;
furnitur dek; furnitur dengan isi busa tanpa rangka; furnitur kamar mandi; furnitur kamar tidur; furnitur kamar tidur yang dibuat
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khusus; furnitur khusus; furnitur luar ruang dari plastik; furnitur luar ruang, bukan dari logam; furnitur outdoor dari kayu; furnitur
ruang makan; furnitur ruang santai; furnitur ruang tamu; furnitur seksional; furnitur taman dari kayu; furnitur taman dari plastik;
furnitur tanpa rangka, yang empuk; furnitur tempat duduk; furnitur teras; furnitur untuk bayi dan remaja; furnitur yang dapat
diubah; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; futon [perabot];
gantungan handuk [furniture]; gantungan jas; gerbang bayi; gerobak untuk komputer [perabot]; guling; guling berbusa; guling
dacron; guling latex; jemuran aluminium; kabinet; kabinet berhenti, bukan dari logam; kaca bingkai; kaki kursi; karya seni yang
terbuat dari kayu; kasur; kasur berkemah; kasur berpegas; kasur busa; kasur busa memori; kasur dacron; kasur dacron
berper; kasur dacron rollball berper; kasur futon; kasur jerami; kasur latex; kasur lipat; kasur pegas; kasur per busa; kasur
perlatex; kasur toppers; kemasan wadah dari kayu atau plastik; keranjang bayi; keranjang dari plastik; klem, bukan dari logam;
konter display; kotak alat dari plastik, kosong; kotak alat, bukan dari logam, kosong; kotak kayu; kotak kayu atau plastik; kotak
kayu untuk keperluan kemasan industri; kotak pegas; kotak plastik dekoratif; kotak sepatu; kotak surat dari plastik; kursi; kursi
tumpuk; kursi anak TK/Paud; kursi bar; kursi bean bag; kursi belajar; kursi berjemur; kursi berlengan; kursi bistro; kursi booster
untuk anak-anak; kursi cinta; kursi dengan isi busa; kursi direktur; kursi disesuaikan untuk bayi; kursi disesuaikan untuk
digunakan oleh mereka yang memiliki kesulitan mobilitas; kursi duduk berroda; kursi geladak; kursi goyang; kursi goyang
untuk bayi; kursi kantor; kursi luar; kursi malas; kursi mandi; kursi mandi untuk bayi; kursi pantai; kursi penyusunan; kursi
teras; kursi tinggi; kursi tinggi untuk bayi; kursi untuk anak-anak; kursi yang dapat diatur ketinggian; kursi-kursi; laci; laci
kabinet di bawah wastafel untuk instalasi kamar mandi [perabot]; lemari; lemari Pajangan [furnitur]; lemari [perabot]; lemari
arsip; lemari cermin; lemari dapur; lemari dilengkapi dengan cermin; lemari dinding; lemari dipasang; lemari handuk; lemari
kamar mandi; lemari kamar tidur; lemari kartu indeks; lemari komputer [perabot]; lemari kunci; lemari obat; lemari pajangan;
lemari pakaian; lemari piring; lemari plastik; lemari sepatu; lemari-lemari termasuk lemari pakaian, lemari besi dan buffet; loker;
matras kantong tidur untuk berkemah; mebel; meja; meja anak TK/Paud; meja bar; meja belajar; meja berlaci; meja bistro;
meja centrepieces [ornamen] terbuat dari plastik; meja dari logam; meja gambar; meja kantor; meja kerja; meja ketik; meja
kopi; meja kursi cafe; meja luar; meja makan; meja pajangan [perabot]; meja pangkuan; meja portabel; meja rias; meja rias
[perabot]; meja rias tiga cermin; meja samping; meja sekolah; meja taman; meja teh; meja teras; meja tulis; meja yang dapat
diatur ketinggiannya.; meja-meja termasuk meja rias, meja makan, meja tulis; mengubah tikar bayi portabel; papan kayu atau
plastik; papan kayu tegak; patio furniture dari kayu; patio furniture dari plastik; pelindung bumper untuk boks bayi; penutup
furnitur yang dipasang, bukan dari kain; penutup furnitur yang terpasang; penutup pakaian [penyimpanan]; penutup, bukan
dari logam, untuk wadah; perabot dapur yang dibuat khusus; perabot komputer; perabot pantai; perabot sekolah; perabotan;
perabotan dapur; perabotan kantor; perlengkapan tempat tidur, bukan dari logam; peti; peti kayu; peti laci; peti plastik; peti
untuk mainan; rak; rak alat yang dipasang di dinding; rak buku; rak dasi; rak furnitur; rak kayu [perabot]; rak majalah; rak
mantel; rak miring; rak pajangan; rak pakaian [perabot]; rak penyimpanan; rak perabot untuk penyimpanan cd; rak
perpustakaan; rak piring; rak sepatu; rak untuk buku; rak untuk lemari arsip; rak untuk penyimpanan; rak, bukan dari logam;
rak-rak termasuk rak pakaian, rak sepatu, rak piring; ranjang; ranjang kayu; ranjang logam; ranjang untuk memijat; rel pakaian;
roda chocks, bukan dari logam; sandaran; sandaran kepala [perabot]; sandaran kepala untuk tempat tidur; sandaran
punggung portabel untuk digunakan dengan kursi; sandaran tangan untuk furnitur; sandaran tempat tidur; selimut untuk
pakaian [lemari pakaian]; shikibuton [kasur jepang]; sofa; sofa dari kayu; sofa luar ruangan; sofa plastik; sofa taman; sofa yang
bisa diperpanjang; sumbat, bukan dari kaca, logam atau karet; tabung plastik; tangga [tangga], bukan dari logam; tempat
duduk dan tempat tidur untuk bayi yang dapat dinaik-turunkan serta dapat berayun-ayun yang dilengkapi mainan gantung;
tempat duduk tambahan diletakkan di atas kursi; tempat pemeliharaan untuk hewan kecil; tempat penyimpanan air, bukan dari
logam; tempat penyimpanan tujuan umum, bukan dari logam; tempat penyimpanan, bukan dari logam; tempat tidur; tempat
tidur anjing; tempat tidur bayi; tempat tidur bean bag; tempat tidur bulu [toppers kasur]; tempat tidur dengan ruang
penyimpanan; tempat tidur diangkut; tempat tidur dipan; tempat tidur dipan menggabungkan ruang penyimpanan; tempat tidur
hewan; tempat tidur kayu; tempat tidur kucing; tempat tidur kursi; tempat tidur lipat; tempat tidur menggabungkan basis dipan;
tempat tidur pantai; tempat tidur portabel; tempat tidur portabel untuk anak-anak; tempat tidur portabel untuk hewan
peliharaan; tempat tidur rumah sakit; tempat tidur sofa; tempat tidur susun; tempat tidur terbuka; tempat tidur untuk anak-anak;
tempat tidur untuk bayi; tempat tidur untuk hewan; tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga; tempat tidur, kecuali
linen; tikar tidur; tikar tidur siang [bantal atau kasur]; tikar tidur untuk digunakan oleh anak-anak; tikar untuk playpens bayi;
toppers kasur dipasang; tumpuan kaki empuk atau kursi rendah tanpa punggung; tutup penyegelan, bukan dari logam; unit
dinding [furnitur]; wadah kemasan dari plastik; wadah pengemasan kayu; wazukue [meja rendah bergaya Jepang]; workstation
memiliki permukaan kerja multi guna untuk digunakan dalam berbagai bidang; yo [kasur tradisional Korea]; zabuton [bantal
lantai Jepang]; zaisu [Kursi bergaya Jepang]; zataku [meja rendah gaya Jepang]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071960
: 22/10/2021 16:49:53
:
: PT. Trilliun Investama Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Gempol – Bangil, Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo + Trilliun TRANSPARAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Hitam, Putih
: 17
:
===Lembar plastik pvc; PVC tape; Selang PVC; Selang spiral air; bahan isolasi; isolasi plester; karet, mentah atau setengah
dikerjakan; katup karet atau serat vulkanisir, selain bagian dari mesin; paking sambungan; pipa fleksibel, bukan dari logam;
pipa gasket; pipa selang kanvas; saluran plastik fleksibel untuk keperluan pipa ledeng; sambungan ekspansi yang terbuat dari
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bahan material asbestos, silikon cloth yang berfungsi untuk saluran pipa dan perpipaan; sambungan pipa, bukan dari logam;
sambungan, bukan dari logam, untuk pipa; selang irigasi; selang lentur, bukan dari logam; selang penyiraman; selang plastik
untuk penggunaan pipa; selang terbuat dari plastik; selang, bukan dari logam, untuk keperluan pertanian===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071961
: 22/10/2021 16:51:56
:
: JONIE YAP

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: APT METRO SUNTER BLOK II U 822 RT.002 RW.011 KEL. PAPANGGO
KEC.TANJUNG PRIOK, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ECLAT CLINIQUE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 44
: ===Klinik Mata; Klinik kecantikan; Klinik medikal; Layanan Klinik Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin; Layanan klinik medis
yang menyediakan obat-obatan China, perawatan kesehatan sehubungan dengan obat-obatan China; Menyediakan informasi
dan analisis kesehatan yang berupa kinerja dan kualitas layanan yang disediakan oleh rumah sakit dan profesional medis;
Rumah sakit; Rumah sakit Ibu dan Anak; Rumah sakit jasa pembuahan dalam tabung; Rumah sakit kekhususan; Rumah sakit
umum; Rumah sakit untuk pemulihan; Salon perawatan kulit; Salon untuk muslimah; jasa klinik; jasa salon kecantikan; klinik
khitan/sunat; layanan klinik bedah plastik dan kosmetik; layanan klinik gigi; layanan klinik kesehatan; layanan klinik medis;
layanan klinik medis keliling; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan pemesanan salon kecantikan untuk
orang lain; layanan penataan rambut dan salon kecantikan; layanan penitipan siang hari klinik medis untuk anak-anak yang
sakit; layanan perawatan kesehatan dan kecantikan yang disediakan oleh sauna, salon kecantikan, sanatorium, salon tata
rambut dan panti pijat; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit; layanan rumah sakit; layanan rumah
sakit hewan peliharaan; layanan salon kecantikan hewan peliharaan; layanan salon kecantikan untuk manusia; layanan salon
kuku (nail shops); layanan salon perawatan kulit; layanan salon rambut (hair shops); layanan salon rambut untuk anak-anak;
layanan salon rambut untuk anggota layanan militer; layanan salon rambut untuk pria; layanan salon rambut untuk wanita;
layanan salon seni menghias kuku (nail art shops); memberikan informasi terkait layanan penataan rambut dan salon
kecantikan; memberikan informasi terkait layanan salon kecantikan; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan
mesin dan peralatan untuk digunakan di salon kecantikan atau toko tukang cukur; menyediakan informasi di bidang layanan
medis, layanan klinik medis, rawat inap, pemeriksaan fisik, kedokteran gigi, layanan farmasi untuk resep kecantikan atau
sediaan medis; penyediaan layanan sauna, salon kecantikan, penataan rambut dan pijat; penyewaan mesin dan alat-alat
untuk salon kecantikan, salon estetika atau tempat pangkas rambut; penyewaan mesin dan peralatan untuk digunakan di
salon kecantikan atau toko tukang cukur; salon estetika===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071962
: 22/10/2021 16:52:45
:
: PT. MITRA LUHUR MANDIRI

540 Etiket

: Jl. Raya Pasar Kemis No. 88, RT. 02 RW. 03, Kabupaten Tangerang - Banten. ,
Kabupaten Tangerang, Banten
: Willy Isananda Tunggal S.H.,
: Sudirman Plaza Office Tower Marein Plaza 12th Floor Jalan Jenderal Sudirman
Kavling 76-78 Jakarta 12910- Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye; abu-abu; cokelat; hitam dan putih.
: 24
: ===Alas penutup kasur; Alas tempat tidur; Alas tidur, yaitu, alas penutup kasur (penutup tempat tidur); Handuk dari tekstil
digunakan untuk pembersihan; Kain petiduran; Kain tekstil; Sarung bantal; Sarung bantal sofa; Sarung kasur; Selimut; Selimut
dan penutup kasur; Selimut gaya Korea; Selimut tempat tidur; Selimut untuk traveling; Seprei tempat tidur, khususnya kain
petiduran (sprei sarung bantal, selimut); Sprei tempat tidur; Taplak meja; Tilam tempat tidur; Tirai bawah kasur; alas tidur
(seprei); alas tidur sekali pakai dari tekstil; badcover tilam-tilam tempat tidur dan meja; bahan linen untuk alas tidur; barangbarang tekstil untuk membuat selimut; bed cover; bedcover berlengan; bemper boks bayi; handuk anak-anak; handuk
berkerudung; handuk berkerudung untuk anak-anak; handuk berkerudung untuk bayi; handuk dapur dari tekstil; handuk mandi
besar; handuk microfiber; handuk microfiber penyerap kelembaban; handuk muka dari kapas; handuk muka dari tekstil;
handuk tangan dari tekstil; kain bukan tenunan; kain bukan tenunan dan kain kempa; kain dapur; kain dengan bulu-bulu halus
dan pendek pada permukaan kain; kain lakan; kain pelapis; kain penutup tempat tidur; kain petiduran; kain rayon; kain sarung
batik; kain serat sintetis; kain tekstil untuk digunakan dalam pembuatan tempat tidur; kain tenun untuk bantal; kain terasa; kain
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tumpukan; kantong tidur; kantong tidur untuk bayi; kantong tidur untuk berkemah; kantong tidur yang dilengkapi dengan
bantal; karpet bepergian [selimut badan bawah]; kelambu; kelambu kain; kelambu tempat tidur; kelambu tempat tidur kain;
lembar kantong tidur; lembaran [tekstil]; lemparan perjalanan; linen rumah tangga; liner kantong tidur; melempar; melempar
untuk perabotan; merasa non-anyaman; pelindung kasur [alas tidur]; penutup bean bag; penutup furnitur dari tekstil; penutup
jok dari tekstil; penutup kasur; penutup kasur tahan air; penutup kasur tahan air dan penyerap; penutup kasur yang terbuat
dari serat mikro anti-tungau; penutup tempat tidur; perabotan dan kain pelapis; sarung bantal; sarung bantal anak-anak;
sarung bantal bayi; sarung guling; selimut; selimut [tempat tidur]; selimut anak-anak; selimut bawah; selimut bayi; selimut
buaian; selimut bulu; selimut dari tekstil; selimut dekoratif; selimut futon; selimut gaya Korea untuk bayi; selimut penutup;
selimut piknik; selimut selimut futon; selimut single-layer untuk tikar tidur; selimut sutra; selimut tebal isi kapas; selimut tempat
tidur; selimut tempat tidur sutra; selimut tempat tidur terbuat dari katun; selimut tempat tidur terbuat dari wol; selimut tempat
tidur yang terbuat dari serat buatan; selimut tidur; selimut yang diisi dengan kapas; seprai anak-anak; seprai untuk tempat tidur
hewan peliharaan; seprei; seprei-seprei (kain); set sprei; sprei; sprei anak-anak; sprei bayi; sprei kertas; sprei terbuat dari
bahan tekstil non-woven; sprei yang terdiri dari damas putih dan/atau berwarna; taplak meja dari tekstil; tas khusus
disesuaikan untuk kantong tidur; tekstil rumah tangga; tempat tidur melempar===
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Uraian Barang/Jasa

: UNGU, BIRU MUDA, KUNING, HIJAU, CREAM, MERAH, BIRU TUA, ORANGE,
: 5, 30
:
===Aditif makanan untuk keperluan medis kedokteran hewan; Aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan medis; Aditif pakan
untuk keperluan medis; Aerosol-aerosol yang mengandung obat; Agen kontras sinar-X; Agen pengantar obat berdasarkan
senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman medikasi kepada manusia; Agen
pengiriman obat terdiri dari senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman dari medikasi
kepada manusia; Agen, reagen, tes, enzim, nukleotida, buffer, sediaan kimia dan biologis untuk penggunaan medis dan
kedokteran hewan di bidang diagnostik medis, diagnostik klinis, diagnostik veteriner, forensik medis, kedokteran laboratorium,
kedokteran hewan, pengujian genetik, dan genetika; Agen-agen, reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay),
enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimia, dan sediaan-sediaan biological untuk untuk ilmu kedokteran dan ilmu
kedokeran hewan dibidang diagnostic ilmu kedokteran, klinik diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu
kedokteran, penelitian obat-obatan, obat-obatan ilmu kedokteran hewan, pengujian genetika dan genetika.; Agen-agen,
reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimiadan
sediaan-sediaan biologikal untuk imuk kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk
penggunaan medis; Alat tes kehamilan; Anggur obat; Anti bakteri; Aplikator atau bantalan yang mengandung obat yang
digunakan untuk sediaan-sediaan kulit untuk melindungi kulit dan bibir; Atraktan hama yang ramah lingkungan; BAHAN
PENCETAK GIGI; BAHAN PENGGOSOK GIGI; BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan embedding untuk
keperluan teknis gigi dan gigi; Bahan makanan tambahan yang berasal dari tumbuhan, bukan untuk penggunaan medis;
Bahan pembasmi kuman; Bahan pengendali hama; Bahan pengganti tembakau untuk keperluan medis; Bahan pengikat
mikotoksin sebagai bahan tambahan untuk pakan ternak; Bahan pengikat mikotoksin sebagai suplemen diet untuk pakan
ternak; Bahan penyerap bau; Bahan perbaikan untuk keperluan perbaikan gigi; Bahan serat yang berhubungan dengan
makanan (dietary fiber) yang larut dalam air (water-soluble) untuk penggunaan/keperluan industri; Bahan tambahan/aditif
makanan diet hewan yang mengandung obat, non-obat dan sediaan dokter hewan lainnya; Bahan tambahan/aditif makanan
hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Bahan tambahan/aditif nutrisi untuk bahan makanan
hewan; Bahan tambahan/aditif untuk bahan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif untuk makanan hewan; Bahan untuk
penambalan gigi dan untuk tujuan mencegah gigi berlubang; Bahan-bahan untuk sediaan farmasi, sediaan makanan untuk
bayi dan makanan untuk bayi, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Balsem untuk keperluan medis; Bantal aromaterapi
untuk keperluan medis; Bantal mata untuk keperluan medis; Bantalan atau tempelan pemanas yang diaktifkan udara untuk
menghangatkan area belakang dan meningkatkan sirkulasi darah; Barang-barang yang diresapi dengan sediaan antibakteri;
Barang-barang yang diresapi dengan sediaan sanitasi; Bawang hitam fermentasi (kesehatan); Bawang hitam tunggal untuk
obat tradisional; Bawang hitam untuk obat tradisional; Bawang hitam tunggal (kesehatan); Bedak salicyl untuk gatal-gatal;
Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Binatang perusak; Bubuk obat-obatan hemodialisis; Bubur cair, bubur dan susu
dalam bentuk cair atau bubuk untuk bayi; Bubur dari buah untuk bayi; Busa tangan antibakteri; CELANA DALAM SANITER;
CELANA DALAM UNTUK HAID; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk tangan tanpa bilas air; Cairan kimia
saniter untuk membasmi kuman; Cairan pembersih tangan; Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri; Cairan
sanitasi untuk perabotan dapur; Campuran bahan simbiotik untuk digunakan pada produk, sediaan,suplemen dan bahan
makanan untuk keperluan medis; Campuran bahan simbiotik untuk penggunaan medis; Campuran minuman suplemen gizi
bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein susu, atau konsentrat protein whey; Celana
dalam haid wanita; Celana dalam sanitasi; Celana dalam untuk menahan bantalan penyerap untuk orang yang tidak mampu
menahan buang air; Celana dalam yang dapat menyerap untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Celana popok
sanitasi; Celana untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Cordyceps untuk tujuan pengobatan; Cysteamine untuk
keperluan medis; Deodoran bukan untuk keperluan pribadi atau keperluan hewan; Deodoran selain untuk kegunaan pribadi;
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Deodoran spray; Deodoran untuk kain dan udara; Deodoran untuk kulkas; Desinfektan dan antiseptik; Deterjen cucian
antibakteri dan antiseptik; Diaper/popok bayi sekali pakai; Diaper/popok bayi yang terbuat dari kertas dan/atu selulosa; Ekstra
herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Fermentasi laktik untuk penggunaan farmasi dan
laktosa; Formula obat herbal; Ganoderma kilap untuk keperluan farmasi; Garam Epsom untuk keperluan medis; Garam-garam
air mineral untuk keperluan medis; Gel anti-bakteri; Gel antiseptik; Gel larutan laktasi farmasi dengan sifat bioadhesif yang
didesain untuk memelihara lingkungan yang optimal; Gel pembersih kulit antibakteri berbasis chlorine dioxide; Gel untuk
penggunaan sebagai pelumas pribadi; Gelatin kulit keledai (Ejiao) untuk penggunaan pengobatan Tiongkok; Germisida; Gula
pelengkap diet; Gula rendah lemak untuk diet dan mempertahankan kelangsingan tubuh; Gula-gula yang diberi obat; Gulagula yang mengandung obat; Hasil makanan pantangan untuk keperluan medis; Hasil-hasil minuman pantangan untuk anakanak dan orang-orang sakit; Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Implan
kulit biologis, yaitu, larutan visco-suplemen untuk mengisi keriput; Insektisida dan pestisida bukan untuk penggunaan
pertanian; Irlandia lumut untuk keperluan medis; Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk
kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu menghilangkan
encok pegal linu; Jamu menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu pereda panas dalam;
Jamu seduh dan godok ramuan tradisional; Jamu tradisional untuk ibu melahirkan; Jamu untuk empot-empot; Jamu untuk
hewan; Jamu untuk ibu hamil; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada tubuh; Jamu
untuk membantu meredakan batuk; Jamu untuk membantu meringankan darah tinggi yang ringan; Jamu untuk
mengencangkan otot rahim setelah melahirkan; Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air susu; Jamu untuk menjaga
kesehatan hati; Jamu untuk organ dalam tubuh; Jelly (vaselin) untuk keperluan medis; Jintan Hitam (Herbal); KERTAS
PENANGKAP LALAT; Kain yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kantong
penyerap bau tidak sedap; Kapas penyeka untuk tujuan medis; Kapas yang disterilkan; Kapsul kosong untuk obat-obatan;
Karbol wangi pembasmi kuman; Kasa untuk membalut; Kasein untuk suplemen diet; Keripik buah untuk bayi; Kertas anti
kuman; Kertas minyak mengandung obat untuk tujuan medis; Kertas tissue diresapi dengan losion farmasi; Kertas tisu untuk
kesehatan; Kit yang berisi reagen dan protokol untuk penggunaannya untuk keperluan ilmu kedokteran; Kit-kit reagen yang
terdiri terutama nukleotida, reagen-reagen, substrat-substrat enzim, buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia, sediaan-sediaan
biologikal untuk pemeriksaan genetik ilmu kedokteran dan diagnostik ilmu kedokteran; Kolesom untuk obat; Kombinasi dosis
tetap dari bahan antiretroviral yang digunakan dalam pengobatan HIV/AIDS; Kontrasepsi kimia yang dapat digunakan oleh
wanita setelah hubungan seksual tanpa pelindung untuk mencegah kehamilan; Kopi stamina yang mengandung obat; Korek
kuping untuk keperluan medis; Kotak P3K terisi, kain, penyeka, tisu dan spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik
desinfektan untuk keperluan kebersihan; Koyo transdermal; Koyo yang mengandung nikotin; Krim Jerawat; Krim farmasi; Krim
obat herbal; Krim orgasme; Kultur probiotik, preparat dan zat; Kustar untuk bayi; LAK GIGI; Larutan pembersih dialisis untuk
hemodialisis; Larutan untuk lensa kontak; Lem kecoa; Lem semut; Lem tikus; Lembar jel pendingin untuk mengurangi demam
dalam tubuh manusia; Linimen [obat gosok]; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat;
Magnesia untuk keperluan farmasi; Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi;
Makanan bayi; Makanan dan Minuman untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut untuk
keperluan medis; Makanan dan makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran, sereal, oatmeal dan kelapa untuk bayi dan
bayi baru lahir; Makanan dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Makanan dan minuman untuk keperluan
nutrisi; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau menyusui, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Makanan dan
zat diet tanpa resep yang disesuaikan untuk penggunaan medis; Makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan
dokter hewan dan akuakultur, suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur.; Makanan diet; Makanan diet
tambahan dalam bentuk bubuk, kapsul, atau tablet yang terbuat dari minyak, lemak dan kacang yang telah diolah; Makanan
diet untuk penggunaan medis; Makanan diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan diet yang diadaptasi untuk
orang sakit; Makanan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; Makanan porsi kecil yang utamanya terdiri dari daging,
ikan, ham, unggas, sayuran, beras dan/atau pasta untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan ringan untuk bayi; Makanan
tambahan terbuat dari hewan, bukan untuk penggunaan medis; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi untuk
keperluan medis (food suplement); Makanan untuk anak-anak; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan diet khusus; Makanan
untuk bayi dengan kebutuhan nutrisi khusus; Makanan untuk bayi yaitu, mie kering untuk bayi termasuk udon kering untuk
bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi; Makanan untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat; Makanan
untuk keperluan medis khusus; Makanan untuk orang sakit; Makanan untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan
yang telah difortifikasi untuk penggunaan medis; Menthol; Minuman ber-PH tinggi; Minuman beras kencur (jamu); Minuman
berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman bergizi untuk keperluan
diet; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman diet; Minuman diet yang diadaptasi untuk
keperluan kesehatan; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi;
Minuman jahe merah yang mengandung obat; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina
tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman kocok pengganti makanan
untuk keperluan medis; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman mengandung obat; Minuman non-alkohol yang mengandung
suplemen bernutrisi; Minuman obat; Minuman pelangsing; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman suplemen
berbahan baku herbal; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen dari madu; Minuman
suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan; Minuman
suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman suplemen untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman susu dengan campuran rempah untuk
kesehatan; Minuman untuk digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman untuk jabang bayi; Minuman untuk
keperluan medis; Minuman untuk keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Minuman untuk penambah gairah wanita
dan mengencangkan vagina mengandung obat; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis); Minuman yang digunakan
sebagai suplemen diet; Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buahbuahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan pengobatan atau medis;
Minyak Esensial (essential oils) untuk mengobati jerawat; Minyak Rematik (Obat); Minyak Telon; Minyak akar lawang; Minyak
aromatik untuk keperluan kesehatan; Minyak buah merah untuk suplemen; Minyak eucalyptus; Minyak gosok; Minyak jahe
(untuk tujuan pengobatan); Minyak jintan Hitam (Herbal); Minyak kanabidiol (untuk medis); Minyak kayu putih; Minyak kelapa
untuk keperluan medis; Minyak pala (untuk tujuan pengobatan); Minyak untuk keperluan medis; Minyak-minyak yang
mengandung obat; Moxa gulungan untuk terapi moksibusi; Nutraceuticals untuk digunakan sebagai suplemen diet; OBAT
BIUS; OBAT CACING; OBAT MERAH; OBAT PENCUCI DARAH; Obat Pemutih; Obat Penghilang Rasa Nyeri Pada Sendi dan
Lutut; Obat Penghilang rasa nyeri serta anti radang pada otot, sendi dan lutut; Obat dalam bentuk kantong yang mengandung
nikotin (untuk medis); Obat gosok untuk ibu melahirkan; Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus); Obat herbal rasa madu;
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Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat
herbal yang mengandung madu; Obat hisap hidung; Obat kumur dan penyegar nafas mengandung obat; Obat kumur gigi;
Obat nyamuk bayi; Obat paten Cina; Obat pembasmi biang keringat dan gatal-gatal; Obat pembasmi rumput; Obat penambah
nafsu makan; Obat pencegah penyakit coccidiosis untuk hewan burung peliharaan; Obat pengusir serangga; Obat suntik
untuk hewan; Obat tradisional stamina pria; Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; Obat untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati alergi, inflamasi , nyeri, gangguan ,
dan gangguan gastrointestinal, insomnia; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati alergi, inflamasi, nyeri, gangguan, dan
gangguan gastrointestinal; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia; Obat-obatan
hemodialisis; Obat-obatan tonik; Obat-obatan tradisional; Obat-obatan untuk mengobati infeksi HIV, dengan pengecualian
obat-obatan yang berkaitan dengan antihistamin, anti-alergi, asma, dekongestan dan penyakit pernapasan atau infeksi;
PEMBALUT HIGIENIS; PSATILES; Pasta dan makroni untuk bayi; Pasta sayuran dan makaroni sayuran untuk bayi; Pelumas
pribadi (medis); Pemanis untuk diabetes; Pembalut kain yang dapat dicuci; Pembalut kebersihan wanita; Pembalut
kedokteran; Pembalut tipis untuk orang yang tidak mampu menahan buang air sekali pakai; Pembalut untuk celana dalam;
Pembalut untuk haid; Pembalut untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Pembalut wanita; Pembasmi jamur;
Pembasmi kecoa; Pembasmi kuman untuk pertanian; Pembasmi nyamuk; Pembasmi rayap (termitisida); Pembasmi semut;
Pembersih karpet dan sampo karpet antibakteri dan antiseptik; Pembersih kulit medis antibakteri; Penarik hama yang ramah
lingkungan; Pencerah warna cucian antibakteri dan antiseptik; Pencuci tangan antibakteri; Pencuci tangan mengandung
antibiotik; Pencuci tangan mengandung obat; Pengganti kolostrum; Penghilang bau dengan pewangi (tidak termasuk yang
digunakan untuk keperluan industri, pribadi, hewan atau untuk bernapas dengan segar); Penghilang noda cucian antibakteri
dan antiseptik; Penghilang noda karpet antibakteri dan antiseptik; Penutup kulit berperekat untuk kegunaan medis; Penyegar
kain, penghilang bau pada kain, penghilang bau pada jok, penghilang bau pada karpet; Penyegar karpet dan sediaan
penetralisasi bau; Penyegar udara dan penghilang bau di ruangan; Penyeka anti-bakteri; Penyeka kapas untuk penggunaan
medis; Penyeka yang diresapi antiseptik; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan
kebersihan; Penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; Perban higienis; Perekat penangkap serangga; Permen karet yang
mengandung nikotin (untuk medis); Permen yang diperkaya dengan kalsium; Persiapan dalam bentuk krim, busa, gel, lotion,
dan salep untuk topik penggunaan; Persiapan makanan biologis; Persiapan untuk pengganti terapi nikotin; Pil kontrasepsi oral;
Pil kromosom Untuk medis; Plester; Plester dan bahan untuk pembalut; Popok; Popok sekali pakai dan popok celana;
Popok/diaper berbentuk celana; Probiotik untuk hewan; Produk dan sediaan farmasi; Produk dan sediaan farmasi dan farmasi
kedokteran hewan untuk kegunaan pada onkologi; Produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan kelainan darah; Produk
farmasi untuk pengobatan penyakit tulang; Produk farmasi untuk rehidrasi; Produk kesehatan mata; Produk madu untuk
penggunaan medis, farmasi atau terapeutik; Produk nutrisi untuk keperluan medis; Produk pengganti makanan suplement
nutrisi untuk meningkatkan energi; Produk perawatan kulit mengandung obat; Produk perawatan mulut mengandung obat;
Produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat; Produk-produk ekstrak rami (untuk medis); Produk-produk
farmasi untuk pengobatan penyakit genetik; Produk-produk farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi; Produk-produk sanitasi
untuk keperluan dokter hewan; Produk-produk untuk pencegahan mastitis pada hewan; Protein suplemen diet berbahan dasar
tumbuhan dalam bentuk bubuk; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk dikonsumsi manusia yang dapat
mengandung mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal; Protein untuk suplemen diet; Puree buah untuk bayi; RAMUAN OBAT
UNTUK MANDI BERENDAM; ROKOK DARI TANAMAN OBAT; Ragi dan elemen jejak yang diadaptasi untuk penggunaan
medis; Ramuan herbal tradisional; Ramuan obat tradisional Cina; Ramuan tradisional untuk kesehatan organ kewanitaan;
Reagen diagnostik untuk penggunaan laboratorium medis; Reagen diagnostik untuk penggunaan medis dalam diagnosis in
vitro; Reagen kimiawi diagnostik untuk tujuan medis; Reagen untuk Pemeriksaan imunologis; Reagen untuk digunakan dalam
tes diagnostik untuk tujuan medis; Reagen untuk keperluan medis atau keperluan kedokteran hewan; Reagen untuk pengujian
karakteristik genetik medis; Reagen-reagen diagnostic dan sediaan-sediaan untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran
hewan; Reagen-reagen kimia, enzim-enzim dan nucleotide untuk berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai
nucleotide untuk tujuan ilmu kedokteran; Roti kering untuk bayi; SEDIAAN OBAT SUNTIK; Sabuk untuk handuk sanitasi
(handuk); Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sampo
rambut mengandung obat; Sediaan Farmasi dan Obat untuk pengobatan Hepatitis B; Sediaan Herbal untuk mengatasi
permasalahan pada pernafasan; Sediaan Pembasmi tikus; Sediaan anti serangga untuk penggunaan pribadi dalam bentuk
aerosol; Sediaan bersifat kimia farmasi; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan dan bahan untuk menetralisir,
mengatur atau mengurangi reaksi alergi; Sediaan dari vitamin; Sediaan dermatologis [selain obat]; Sediaan disinfektan,
pembasmi kuman; Sediaan dokter hewan untuk pencegahan, pengawasan dan pengobatan dari penyakit hewan; Sediaan
farmasi anti-bakteri; Sediaan farmasi atau obat untuk digunakan sebagai antiretroviral; Sediaan farmasi dan dokter hewan;
Sediaan farmasi dan produk terapi gen dalam bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan genetik untuk mengobati
atrofi otot tulang belakang (spinal muscular atrophy), kehilangan neuron motorik (motor neurons), degenerasi otot (muscle
degeneration), kelemahan otot (muscle weakness), dan kelumpuhan (paralysis); Sediaan farmasi jaringan-regeneratif
periodontal; Sediaan farmasi untuk antitusif dan selesma; Sediaan farmasi untuk batuk; Sediaan farmasi untuk diare; Sediaan
farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan kardiovaskular; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; Sediaan farmasi untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot;
Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan terkait jaringan ikat; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
kardiovaskular; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan mukosa; Sediaan farmasi untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan neurologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan otot; Sediaan
farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
terkait jaringan ikat; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk hyperplasia
prostat jinak; Sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus, penyakit auto-imun dan
inflamasi, penyakit kardiovaskular dan paru-paru, penyakit sistem saraf pusat, penyakit sistem saraf perifer/tepi, rasa sakit
(nyeri), penyakit dermatologis, penyakit saluran pencernaan, penyakit terkait infeksi, penyakit metabolisme, penyakit
onkologis, penyakit mata, penyakit pernapasan, ulkus digital dan penyakit pembuluh darah di otak (serebrovaskular); Sediaan
farmasi untuk mengatasi gangguan hormon; Sediaan farmasi untuk meringankan batuk berdahak dan pilek; Sediaan farmasi
untuk obat selesma; Sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan pernafasan, penyakit dan gangguan paruparu, penyakit dan gangguan kardiovaskular, peradangan, penyakit radang dan gangguan radang, penyakit dan gangguan
autoimun, kanker, penyakit dan gangguan onkologis, penyakit dan gangguan hematologi, penyakit tumor, penyakit dan
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gangguan neurologis serta penyakit dan gangguan metobolisme; Sediaan farmasi untuk pengobatan atau pencegahan
COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; Sediaan farmasi untuk pengobatan kanker dan
resimen pengkondisian farmasi yang terdiri dari sediaan untuk digunakan sebelum transplantasi sel induk hematopoietik pada
penyakit hematologis; Sediaan farmasi untuk penyakit musculoskeletal; Sediaan farmasi untuk perawatan garis-garis kulit
halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia;
Sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; Sediaan farmasi untuk perawatan kulit; Sediaan farmasi untuk perbaikan
struktural struktur epidermis; Sediaan farmasi untuk perlindungan struktural struktur epidermis; Sediaan farmasi yang
mengandung Vitamin C; Sediaan farmasi, yaitu, mikrobisida yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah untuk
spermatozoa; Sediaan farmasi, yaitu, mikrobisida yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah untuk virus dan bakteri
pathogen; Sediaan farmasi/obat untuk pengobatan infeksi HIV-1/AIDS; Sediaan gigi dan pasta gigi yang mengandung obat;
Sediaan kebersihan untuk keperluan medis; Sediaan membersihkan badan untuk keperluan medis; Sediaan membersihkan
bakterisida untuk kulit; Sediaan mikroorganisme untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; Sediaan obat batuk;
Sediaan obat dan farmasi; Sediaan obat/farmasi untuk pengobatan HIV/AIDS; Sediaan pelindung matahari yang mengandung
obat anti serangga; Sediaan pembasmi tanaman beracun; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegar udara; Sediaan
penghilang bau untuk keperluan penyegaran ruangan; Sediaan penyegar udara untuk mobil; Sediaan perawatan mulut
mengandung obat; Sediaan sanitasi kulit; Sediaan sterilisasi sanitasi; Sediaan uji yaitu mendeteksi obat-obatan dan alkohol
untuk medis; Sediaan untuk membasmi gulma; Sediaan untuk membasmi rumput liar dan binatang perusak; Sediaan untuk
menetralisir bau; Sediaan untuk menghancurkan fungisida, virus, bakteri; Sediaan untuk pembasmi bakteri dan virus; Sediaan
untuk pereda gejala pilek, influenza dan alergi; Sediaan yang mengandung obat untuk pengobatan gigitan dan sengatan;
Sediaan-sediaan Ilmu hewan; Sediaan-sediaan analgesik topikal; Sediaan-sediaan antibiotik topikal; Sediaan-sediaan
bernutrisi untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-sediaan dan bahan-bahan bernutrisi untuk
kegunaan medis; Sediaan-sediaan dari kapur untuk keperluan farmasi; Sediaan-sediaan diet yang mengandung minyak
kanabidiol; Sediaan-sediaan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak,
pembasmi jamur, herbisida; Sediaan-sediaan farmasi untuk meningkatkan pertumbuhan rambut; Sediaan-sediaan farmasi
untuk pencegahan dan pengobatan penyakit kardiovaskular dan penyakit pada sistem saraf pusat; Sediaan-sediaan farmasi
untuk pengobatan kondisi-kondisi kardiovaskular, gastrointestinal, neurologis, pernapasan, psikiatris, alergi, dermatologis,
paru, metabolik, otot, disfungsi ereksi, infeksi dan inflamasi, kanker, diabetes, sklerosis multipel, kontrasepsi oral dan
transdermal; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan mata; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan
gangguan onkologi; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan tuberkulosis; Sediaan-sediaan farmasi untuk terapi hormon;
Sediaan-sediaan farmasi, khususnya obat pencegah batuk, obat untuk mencairkan dahak dan sediaan-sediaan untuk
mengobati penyakit saluran pernapasan dan bronchium; Sediaan-sediaan ilmu kebersihan; Sediaan-sediaan kimia untuk
mengobati jamur; Sediaan-sediaan nikotin untuk keperluan medis, termasuk tembakau bubuk tabur dan tembakau bubuk yang
sudah dikemas sebelumnya (snus); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan mental; Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan atau kondisi syaraf (neurological); Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi gangguan-gangguan tidur; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tulang
kerangka dan penyakit-penyakit tulang kerangka; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi hilang ingatan (dementia);
Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi kebotakan (alopecia); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi luka
borok colitis; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit Alzheimer’s (gangguan ingatan); Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi penyakit Crohn’s; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit dyslipidemia;
Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit gagal jantung; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
penyakit gangguan hormone (endocrine); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit ginjal; Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi penyakit hati; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit kegemukan (obesity);
Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit kulit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit
lupus; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit psoriaris; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
penyakit sindrom sjorgen; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan otot; Sediaansediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan syaraf degeneratif; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit-penyakit radang dan penyebab radang; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang
bowel; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang infeksi kulit atopik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi radang sendi rheumatik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang sensi psoriatik; Sediaansediaan pharmasi untuk menanggulangi radang tulang belakang punggung (spondyloarthropathy); Sediaan-sediaan pharmasi
untuk menanggulangi rasa sakit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi sakit kepala; Sediaan-sediaan pharmasi
untuk menanggulangi sakit kepala cluster; Sediaan-sediaan pharmasi untuk mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit
dan gangguan-gangguan jantung dan pembuluh darah; Sediaan-sediaan probiotik untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan
sanitasi yaitu pembersih luka anti bakteri; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit dan bibir; Sediaansediaan tambahan untuk berpantang terutama yang mengandung sediaan-sediaan Vitamin, mineral-mineral, atau substansisubstansi yang mengandung gizi untuk para binaragawan dan keperluan atletik dalam bentuk bubuk-bubuk, kapsul-kapsul,
tablet-tablet dan cairan-cairan; Sediaan-sediaan topikal yang mengandung obat untuk digunakan manusia untuk
membersihkan kulit, untuk mencegah atau mengurangi gejala jerawat dan penyakit kulit lainnya, untuk luka bakar, gatal,
kekeringan, luka dingin, untuk perawatan dan perlindungan kulit dan bibir; Sediaan-sediaan untuk berpantang; Sediaansediaan untuk medis; Sediaan-sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen
kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Sediaan-sediaan yang
diperkaya dengan vitamin dan mineral untuk penggunaan oral yang dijual dalam bentuk kantong; Sedian untuk menetralisasi
bau tidak sedap dan bau yang tidak diinginkan (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri atau keperluan
pribadi); Semprotan mulut mengandung obat; Senyawa berasal dari buah-buahan untuk keperluan medis; Serat makanan
yang dapat larut dalam air (water-soluble); Serat untuk diet; Serat untuk keperluan diet; Serat yang berhubungan dengan
makanan (dietary fiber) sebagai bahan baku untuk penggunaan/keperluan industri; Serbuk untuk suplement diet; Sereal untuk
bayi; Sereal untuk jabang bayi; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Spons yang diresapi dengan sediaan
antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Strip perawatan oral mengandung obat; Suplemen diet dan gizi; Suplemen
diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen diet nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen diet
protein dan produk protein untuk konsumsi manusia; Suplemen diet untuk hewan, yaitu, hewan peliharaan dan ternak;
Suplemen diet untuk keperluan medis; Suplemen diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik; Suplemen diet yang terdiri
dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen diet yang terdiri dari unsur mikro; Suplemen diet, nutrisi, dan farmasi
untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen mineral,
suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen diet, nutrisi, vitamin,
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mineral, alami dan antioksidan; Suplemen diet, sediaan vitamin dan mineral untuk pembuahan, kehamilan dan paskamelahirkan, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Suplemen diet, yaitu, bar protein; Suplemen gizi atau makanan dalam
bentuk bubuk atau sachet; Suplemen gizi dan makanan, yaitu probiotik untuk digunakan dalam makanan dan suplemen
makanan untuk konsumsi manusia; Suplemen gizi untuk digunakan dalam budidaya perikanan (akuakultur); Suplemen herbal
organik dan non-organik; Suplemen kolostrum; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture untuk
mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi
manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan (supplement diet);
Suplemen makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen makanan biji rami; Suplemen makanan dan gizi; Suplemen
makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen makanan diet; Suplemen makanan hewan
untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Suplemen makanan hewan untuk
menggemukkan; Suplemen makanan minyak biji rami; Suplemen makanan oral untuk penggunaan medis; Suplemen makanan
tambahan untuk hewan; Suplemen makanan tanpa resep untuk manusia; Suplemen makanan untuk keperluan medis;
Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino; Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro;
Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen nutrisi dalam sifat berbasis protein, berbentuk snack bar padat nutrisi;
Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen nutrisi ekstrak bakteri asam laktat; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen
nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen nutrisi untuk konsumsi
manusia terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau; Suplemen tambahan nutrisi;
Suplemen untuk ibu hamil; Suplemen untuk makanan hewan; Suplemen untuk sendi dan tulang (untuk keperluan medis);
Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplemen zat besi untuk anemia karena
kekurangan zat besi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk keperluan medis;
Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement dan produk nutrisi untuk keperluan dan
penggunaan medis; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan,
Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon,
minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyokoyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil
makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung
obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk
pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; Supplement yang berupa Cair; Supplement yang berupa Tablet;
Supplement yang berupa bubuk; Supplement yang berupa kapsul; Susu bubuk formula untuk anak-anak; Susu bubuk kambing
yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin, mineral dan/atau bahan-bahan untuk membantu pencernaan, penyerapan
vitamin dan mineral untuk anak-anak; Susu diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Susu formula yang mengandung
susu kambing; Susu kolostrum kering; Susu untuk bayi dan jabang bayi; TONIK OBAT KUAT; TUTUP MATA UNTUK
KEPERLUAN MEDIS; Tablet hisap (lozenges) yang diperkaya dengan vitamin dan mineral; Tambalan medis untuk terapi
hormon; Tampon menstruasi; Tampon untuk haid wanita; Tanaman obat cistanche gurun; Teh herbal untuk tujuan
pengobatan; Teh obat tanpa resep; Tingtur untuk keperluan pengobatan; Tissue yang diresapi dengan alkohol untuk
keperluan medis; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Tisu yang
mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; Vitamin tanpa resep; Vitamin untuk sendi dan tulang; Vitamin, mineral
dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; Vitamin-vitamin, sediaan-sediaan mineral, sediaan-sediaan tambahan yang
mengandung gizi dalam bentuk batang-batang dan campuran-campuran minuman dalam bentuk bubuk dan minumanminuman yang mengandung gizi yang berkaitan dengan olahraga, ialah minuman-minuman bar protein tinggi dan yang
mengandung karbohidrat tinggi yang dimasukkan dalam kaleng dan botol, seluruh barang-barang tersebut untuk tujuan
kedokteran; Wangi-wangian kamar mandi; Wangi-wangian mobil; Wangi-wangian pengharum ruangan; Yogurt untuk bayi; Zat
mineral untuk keperluan medis; Zat pantangan/diet berbahan dasar kedelai dan/atau berbahan dasar beras, untuk
penggunaan medis dan/atau sebagai makanan untuk bayi; Zat tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan deterjen
cucian antibakteri dan antiseptik; Zat-zat dan sediaan-sediaan farmasi untuk keperluan manusia; abrasive gigi; acai powder,
suplemen diet; acaricides; acaricides untuk keperluan pertanian; acaricides untuk penggunaan rumah tangga; aconitine; adas
untuk keperluan medis; aditif makanan berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; aditif makanan hewan peliharaan
dalam bentuk vitamin dan mineral; aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif makanan hewan,
yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; aditif non-obat untuk makanan hewan untuk digunakan sebagai
suplemen gizi; aditif non-obat untuk makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; adjuvan
(zat tambahan) untuk digunakan dengan vaksin; adjuvan untuk tujuan medis; aerosol-aerosol yang mengandung obat; agen
anti-mabuk; agen antileprotik; agen detoksifikasi arsenik untuk keperluan medis; agen detoksifikasi benzol untuk keperluan
medis; agen detoksifikasi klorin untuk keperluan medis; agen diagnostik untuk tujuan medis; agen diagnostik, sediaan dan
bahan untuk keperluan medis; agen farmasi untuk epidermis; agen farmasi untuk mengobati lesi yang disebabkan secara fisik;
agen farmasi yang mempengaruhi metabolisme; agen farmasi yang mempengaruhi organ pencernaan; agen farmasi yang
mempengaruhi organ sensorik; agen farmasi yang mempengaruhi sistem saraf perifer; agen hipoglikemik; agen hipolipidemik;
agen kardiovaskular untuk keperluan medis; agen pembersih gastrointestinal; agen penekan tumor; agen pengiriman obat
dalam bentuk bubuk yang memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman
obat dalam bentuk film terlarut yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk kapsul
yang menyediakan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk
pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk tablet yang
memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat yang memfasilitasi
pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat yang terdiri dari senyawa yang memfasilitasi pengiriman berbagai obatobatan; agen penstabil kapiler untuk keperluan medis; agen penyegel untuk keperluan gigi; agen perawatan heatstroke; agen
profilaksis perdarahan otak; agen viskoelastik untuk keperluan oftalmik; air anti-bakteri dalam botol (termasuk air anti-bakteri
dalam wadah plastik, air anti-bakteri dalam wadah semprotan); air anti-bakteri selain untuk keperluan industri (termasuk
alkohol dan non-alkohol); air anti-bakteri untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan non-alkohol); air laut untuk mandi
obat; air mata buatan; air melissa untuk keperluan farmasi; air mineral untuk keperluan medis; air panas; air timbal; air yang
diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; akar manis untuk keperluan
farmasi; akar obat; akar rhubarb untuk keperluan farmasi; alas ganti popok, sekali pakai, untuk bayi; aldehida untuk keperluan
farmasi; alginat untuk keperluan farmasi; algisida; algisida untuk keperluan pertanian; algisida untuk kolam renang; alkali
iodida untuk keperluan farmasi; alkaloid untuk keperluan medis; alkohol obat; alkohol untuk keperluan farmasi; alkohol untuk
penggunaan topikal; aluminium asetat untuk keperluan farmasi; analeptik; analgesik; analgesik antipiretik; analgesik oral;
analgesik topikal; anestesi; anestesi inhalansia; anestesi lokal; anestesi lokal injeksi untuk digunakan dalam kedokteran gigi;
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anestesi topikal; anestesi umum; anestesi untuk penggunaan bedah; anestesi untuk penggunaan non-bedah; anhidrotik;
antasida; anthelmintik (obat cacing); anti-dermoinfectives; anti-infeksi; anti-inflamasi; anti-inflamasi topikal; anti-oksidan untuk
digunakan sebagai suplemen makanan; antiaritmia; antibiotik; antibiotik dalam bentuk lotion; antibiotik untuk digunakan dalam
kedokteran gigi; antibiotik untuk ikan; antibiotik untuk keperluan dokter hewan; antibiotik untuk penggunaan kedokteran hewan;
antibiotik untuk penggunaan manusia; antibodi; antibodi kolostral untuk keperluan medis; antibodi untuk keperluan dokter
hewan; antibodi untuk keperluan medis; antidepresan; antiemetik; antiflatulan; antiflogistik; antihipertensi; antihistamin;
antijamur vagina; antikoagulan; antikonvulsan; antimikroba untuk penggunaan dermatologis; antioksidan [suplemen makanan];
antioksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; antioksidan untuk suplemen gizi; antiparasit; antipiretik; antipruritika
cair; antiseptik; antiseptik untuk keperluan pertanian; antisifilis; antispasmodik; antitoksin; antitusif; antivenin; antivenins;
antivenom; antivirus; antivirus untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit dan
gangguan pernapasan; apitoxin [racun lebah madu] untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; arang aktif digunakan sebagai
penangkal racun; arang untuk keperluan farmasi; asam amino untuk keperluan dokter hewan; asam amino untuk keperluan
farmasi; asam amino untuk keperluan medis; asam galat untuk keperluan farmasi; asam untuk keperluan farmasi;
asetaminofen; asetat untuk keperluan farmasi; aspirin; astringen untuk keperluan medis; autoinjector diisi dengan sediaan
farmasi; bahan (agent) antikanker; bahan cetakan alginat ortodontik; bahan diagnostik untuk keperluan medis; bahan
embedding untuk keperluan gigi; bahan farmasi aktif untuk obat Barat; bahan kimia untuk keperluan medis; bahan komposit
gigi; bahan makanan albuminous untuk keperluan medis; bahan makanan hewani untuk keperluan medis; bahan makanan,
suplemen makanan dan minuman untuk keperluan farmasi, mengandung trigliserida rantai medium dan memiliki efek
menyehatkan; bahan obat untuk penggunaan manusia; bahan pelapis untuk keperluan gigi; bahan pencernaan untuk
keperluan farmasi; bahan pencetak gigi; bahan pengisi luka medis, yaitu pasta, bubuk, alginat, gel dan butiran; bahan porselen
untuk digunakan dalam kedokteran gigi; bahan sintetis untuk digunakan sebagai tambalan gigi; bahan tambahan/aditif nutrisi
untuk keperluan kesehatan; bahan untuk balutan; bahan untuk dressing; bahan untuk gigi tiruan; bahan untuk keperluan
penyegelan gigi; bahan untuk luka ganti; bahan untuk memperbaiki gigi; bahan untuk memperbaiki gigi dan protesa gigi;
bahan untuk memperbaiki jembatan gigi; bahan untuk memperbaiki mahkota gigi; bahan untuk menambal gigi; bahan untuk
menambal gigi dan lilin gigi; bahan untuk menambal gigi, lilin gigi; bahan untuk mengisi gigi; bahan untuk penambal gigi;
bahan untuk penambalan gigi dan impresi gigi; bahan untuk profilaksis oral; bahan untuk protesa gigi; bahan untuk restorasi
gigi; bahan untuk tambalan gigi; bahan-bahan diet yang diadaptasi untuk pemakaian medis.; bahan-bahan diet yang
disesuaikan untuk keperluan medis; bahan-bahan insektisida untuk pemberantasan serangga yang merugikan; bahan-bahan
yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam bentuk bubuk yang siap untuk diminum; bakteri probiotik
[suplemen makanan]; bakteriostat untuk keperluan medis, gigi dan kedokteran hewan; bakterisida; balm obat kaki; balsam
bayi (lilin lebah) mengandung obat; balsem analgesik; balsem untuk keperluan dokter hewan; balsem untuk keperluan farmasi;
balsem untuk keperluan medis; balsem yang mengandung obat; bantalan bunion; bantalan dan amplop inkontinensia;
bantalan inkontinensia; bantalan jagung; bantalan mata untuk keperluan medis; bantalan menyusui; bantalan untuk orang
yang tidak dapat menahan buang air; bantalan yang mengandung obat; bar energi suplemen gizi; bar pengganti makanan
bergizi disesuaikan untuk keperluan medis bagi individu yang menjalani perawatan medis; bar pengganti makanan untuk
keperluan medis; barium untuk digunakan dalam radiologi; batang energi digunakan sebagai suplemen nutrisi; batang sereh
wangi untuk digunakan sebagai pengusir serangga; bawang lanang (ekstrak jamu); bedah mesh terutama terdiri dari jaringan
hidup; bedak bayi mengandung obat; bedak salicyl; bedak talek untuk keperluan medis; bedak tubuh obat; bedak yang
mengandung obat; bee pollen untuk digunakan sebagai suplemen makanan diet; bee pollen yang diolah untuk keperluan
pengobatan atau terapi; benzoil peroksida untuk keperluan medis; berkumur untuk keperluan medis; beta-blocker; biji rami
untuk keperluan farmasi; biofarmasi untuk pengobatan kanker; biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah
tangga; biosida; blocker saluran kalsium; bouillons untuk kultur bakteriologis; bronkodilator; bubuk cantharides; bubuk kutu;
bubuk mutiara untuk keperluan medis; bubuk obat kaki; bubuk pengganti makanan bergizi; bubuk pengganti makanan untuk
keperluan medis; bubuk piretrum; bubuk protein; bubuk protein sebagai pengganti makanan untuk digunakan sebagai
suplemen diet, protein yang dikocok (protein shakes); bubuk untuk membunuh kutu pada hewan; bubuk untuk merawat kaki
atlet; bunga belerang untuk keperluan farmasi; busa (foam) yang mengandung obat; busa kontrasepsi; busa pembersih
tangan untuk desinfektan; cairan intravena digunakan untuk nutrisi; cairan intravena digunakan untuk pengiriman sediaan
farmasi; cairan intravena digunakan untuk rehidrasi; cairan intravena yang digunakan untuk rehidrasi, nutrisi dan pengiriman
sediaan farmasi; cairan obat untuk rokok elektronik; cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; calomel
[fungisida]; camilan pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran gas dan gas untuk digunakan dalam pencitraan
medis; campuran makanan bernutrisi berbentuk bubuk; campuran minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti makan
untuk keperluan medis; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan medis;
campuran minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet; campuran minuman
suplemen diet bubuk rasa buah; campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman suplemen gizi bubuk untuk
keperluan medis; campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen
makanan diet; campuran minuman suplemen makanan diet untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen makanan
diet, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; cangkok arteri; cangkok kulit; cangkok pembuluh
darah [jaringan hidup]; cannabinoid sintetis untuk keperluan medis; carbolineum [parasitisida]; celana dalam untuk haid;
celana popok bayi; celana popok bayi dari kertas dan selulosa, sekali pakai; celana popok bayi, celana sekali pakai; celana,
penyerap, untuk inkontinensia; chinoline untuk keperluan medis; cincin jagung untuk kaki; collodion untuk keperluan farmasi;
cosmeceuticals untuk keperluan medis; cosmeceuticals untuk keperluan terapi atau medis; cosmeceuticals untuk tujuan
terapeutik; creosote untuk keperluan farmasi; cuci tangan anti-mikroba; cuci tangan dengan antibiotik; curare untuk keperluan
medis; daging beku-kering diadaptasi untuk keperluan medis; daging terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; darah tali
pusat untuk keperluan dokter hewan; darah tali pusat untuk tujuan medis; decoctions untuk keperluan farmasi; dekongestan;
deodoran (selain untuk penggunaan pribadi); deodoran mobil; deodoran toilet; deodoran untuk pakaian; deodoran untuk
pakaian dan tekstil; deodoran untuk tekstil; deodoran, selain untuk manusia atau untuk hewan; desinfektan; desinfektan cair;
desinfektan permukaan; desinfektan sabun wangi; desinfektan saluran kemih; desinfektan semprot; desinfektan untuk
instrumen medis; desinfektan untuk keperluan dokter hewan; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk
keperluan medis; desinfektan untuk keperluan pertanian; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk kolam
renang; desinfektan untuk lensa kontak; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan untuk peralatan dan
instrumen gigi; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi dan medis; desinfektan untuk peralatan dan instrumen medis;
desinfektan untuk toilet kimia; deterjen kuman; diaphoretics; diastase untuk keperluan medis; digital; dipsticks untuk keperluan
pengujian medis; disinfektan dalam bentuk semprotan; disinfektan laboratorium; disinfektan serba guna; disposable
underpants for incontinents; douche obat; dressing dressing; dressing luka bakar steril; dressing luka steril; dressing perekat
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diri; dressing pertolongan pertama; dressing steril; dupa pengusir nyamuk; dupa pengusir serangga; ekspektoran; ekspektoran
antitusif; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk keperluan medis; ekstrak herbal
untuk tujuan pengobatan; ekstrak hop untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk keperluan dokter hewan; ekstrak ragi untuk
keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk tujuan medis; ekstrak tanaman untuk keperluan farmasi; ekstrak tanaman untuk
keperluan farmasi atau untuk penggunaan medis; ekstrak tembakau [insektisida]; ekstrak tumbuhan dan ramuan untuk
keperluan pengobatan; elektrolit untuk keperluan medis; elixirs [sediaan farmasi]; emmenagogues; emolien untuk keperluan
medis; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; enzim untuk keperluan dokter hewan; enzim untuk keperluan
medis; enzim untuk suplemen diet; epinefrin dijual dalam injeksi prefilled; ergot untuk keperluan farmasi; ester untuk keperluan
farmasi; etanol untuk keperluan farmasi; eter selulosa untuk keperluan farmasi; eter untuk keperluan farmasi; etil alkohol untuk
keperluan farmasi; farmasi; farmasi analgesik yang bersifat transdermal untuk anti inflamasi; febrifuges; fenol untuk keperluan
farmasi; fermentasi susu untuk keperluan farmasi; fermentasi untuk keperluan farmasi; feromon sintetis untuk keperluan
medis; feromon untuk keperluan medis; film pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; formalin aldehida untuk
keperluan farmasi; formula kehamilan; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan hewan; formulasi bakteri probiotik untuk
penggunaan medis; formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; fosfat untuk keperluan farmasi; fumigan; fungisida; fungisida
biologis; fungisida untuk keperluan hortikultura; fungisida untuk keperluan medis; fungisida untuk keperluan pertanian;
fungisida untuk keperluan rumah tangga; fungisida, herbisida; gamboge untuk keperluan medis; ganja medis; ganja medis
dalam bentuk bercak dermal yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk kapsul yang memfasilitasi
pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk semprotan kulit yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis
dalam bentuk semprotan oral yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk tablet hisap yang
memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk tincture yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja
menguap untuk tujuan medis; ganja untuk keperluan dokter hewan; ganja untuk keperluan medis; ganja untuk penggunaan
medis; garam air mineral; garam kalium untuk keperluan medis; garam mandi dan sediaan mandi untuk keperluan medis;
garam mandi obat; garam mandi untuk keperluan medis; garam mineral untuk keperluan medis; garam mineral untuk mandi;
garam natrium untuk keperluan medis; garam rehidrasi oral; garam untuk keperluan medis; garam untuk pemandian air
mineral; gas untuk keperluan gigi; gas untuk keperluan medis; gel P3K topikal; gel analgesik topikal untuk hewan; gel anestesi
topikal untuk hewan; gel anti-adhesi untuk digunakan dengan perangkat drainase luka; gel anti-inflamasi; gel antibakteri; gel
antiseptik topikal untuk hewan; gel dermatologis berbasis kortison; gel homeopati untuk penggunaan topikal; gel lidah buaya
untuk tujuan terapeutik; gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; gel
perawatan gigi oral; gel perawatan mulut obat; gel stimulan seksual; gel topikal untuk keperluan medis dan terapeutik; gel
untuk penggunaan dermatologis; gel untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; gel, krim dan
solusi untuk penggunaan dermatologis; gelang anti nyamuk; gelang diresapi dengan obat nyamuk; gelatin untuk keperluan
medis; gentian untuk keperluan farmasi; ginseng untuk keperluan pengobatan; ginseng untuk penggunaan obat; gliserin untuk
keperluan medis; gliserofosfat; glukosa untuk keperluan medis; grease untuk keperluan dokter hewan; grease untuk keperluan
medis; grease untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; guaiacol untuk keperluan farmasi; gula diet untuk keperluan
medis; gula susu [suplemen gizi]; gula susu untuk keperluan farmasi; gula untuk keperluan medis; gurjun balsam untuk
keperluan medis; handuk penyerap urin, serbet dan pembungkus atau amplop tetes untuk penggunaan yang higienis; handuk
sanitasi; handuk sarung tangan sanitasi sekali pakai dengan antiseptik; hasil-hasil darah yang termasuk dalam kelas 5; hasilhasil diagnostic yang termasuk dalam kelas 5; hasil-hasil farmasi; hasil-hasil yang berasal dari darah dan hasil-hasil yang
berasal dari re-kombinasi teknologi DNA; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; hematogen; hemoglobin; hemostatik
untuk keperluan medis; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; herbal merokok untuk
keperluan medis; herbal penggemuk badan; herbisida; herbisida air; herbisida biologis; herbisida untuk keperluan pertanian;
herbisida untuk keperluan rumah tangga; hidrastin; hidrastinin; hidrogen peroksida untuk keperluan medis; hidrokortison;
homeishu [minuman keras tonik obat yang mengandung ekstrak ramuan]; homeopati [obat komplementer]; homeopati [obatobatan alternatif]; hormon pertumbuhan manusia; hormon untuk keperluan dokter hewan; hormon untuk keperluan medis;
ibuprofen untuk digunakan sebagai analgesik oral; implan bedah terdiri dari jaringan hidup; implan bedah tumbuh dari sel
induk; implan biodegradable untuk digunakan dalam regenerasi jaringan terpandu; implan biologis; implan biologis terdiri dari
jaringan ikat manusia atau hewan; imunostimulan; infus herbal obat; infus obat; inhaler nikotin untuk keperluan medis; injeksi
insulin dijual penuh dengan insulin; injektor otomatis diawali dengan epinefrin; insektisida; insektisida untuk keperluan
pertanian; insektisida untuk keperluan rumah tangga; insulin; insulin dijual dalam jarum suntik prefilled; iodida untuk keperluan
farmasi; iodoform; isopropil alkohol untuk keperluan medis; isotop untuk keperluan medis; jalap; jamu dalam bentuk kapsul;
jamu dalam bentuk tablet; jamu sariawan usus; jamu tolak angin; jamu tradisional; jamu untuk membantu melancarkan buang
air kecil; jamu untuk membantu meluruhkan batu oksalat; jamu untuk membantu meringankan wasir; jamu untuk memelihara
kesehatan organ kewanitaan; jamu untuk meredakan batuk berdahak; jamu yang terbuat dari buah pace, kolesom dan madu;
jamu-jamuan pelangsing tubuh; jamur obat; jamur ringan; jamur untuk digunakan sebagai pengendali hama untuk keperluan
pertanian; jamur untuk keperluan terapi atau medis; jamur untuk tujuan terapeutik atau medis; jaringan allograft manusia;
jaringan diresapi dengan penolak serangga; jarum suntik insulin yang sudah diisi sebelumnya; jarum suntik yang sudah diisi
sebelumnya untuk keperluan medis; jel-jel yang mengandung obat; jujube, diobati; kain kasa untuk keperluan medis; kain kasa
untuk pembalut; kain lap sekali pakai anti bakteri; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan kedokteran hewan; kain
lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan pembedahan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk pengunaan medis; kain
pembersih diresapi dengan desinfektan untuk tujuan kebersihan; kain yang diresapi dengan desinfektan; kain yang diresapi
dengan sediaan medis; kaktus olahan untuk keperluan pengobatan atau terapi; kamper untuk keperluan medis; kamper untuk
penggunaan medis; kanabis [dapat dimakan] untuk tujuan medis; kantong-kantong douche yang sudah diisi sebelumnya yang
mengandung sediaan pembersih obat; kapas antiseptik; kapas aseptik; kapas penyerap; kapas untuk keperluan medis; kapsul
alergi; kapsul daun kelor, untuk farmasi; kapsul dekongestan; kapsul dosis unit, kosong, untuk keperluan farmasi; kapsul
gelatin untuk obat-obatan; kapsul gelatin, kosong, untuk obat-obatan; kapsul ginseng untuk keperluan medis; kapsul kosong
untuk keperluan farmasi; kapsul minyak cod-liver; kapsul pelangsing; kapsul tambahan herbal pria; kapsul untuk keperluan
farmasi; kapsul untuk obat-obatan; kapsul untuk sediaan farmasi veteriner; kapsul yang terbuat dari polimer berbasis
dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kapur barus; karang gigi untuk keperluan farmasi;
kardiotonik; karet untuk keperluan gigi; kartrid yang berisi diagnostik medis; kartrid yang berisi reagen untuk penggunaan uji
diagnostik medis; kartrid uji yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kasein untuk suplemen
diet; kaset terapi elastis; kaset yang berisi reagen diagnostik medis; kaset yang berisi reagen untuk penggunaan tes diagnostik
medis; kaset yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kataplasma-kataplasma yang
mengandung obat; kaustik untuk keperluan farmasi; kayu cedar untuk digunakan sebagai obat nyamuk; kayu putih untuk
keperluan farmasi; kerah antiparasit untuk hewan; kerah kutu; keramik gigi; kerikil sebagai alat bantu pencernaan bagi burung;
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kertas anti ngengat; kertas crepe untuk keperluan medis; kertas liner untuk popok; kertas mothproofing; kertas perekat
penangkap serangga; kertas reagen untuk keperluan dokter hewan; kertas reagen untuk keperluan medis; kertas reagen
untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; kertas tangkap terbang; kertas untuk plester mustard; kina untuk keperluan
medis; kit diagnostik yang terdiri dari agen diagnostik, sediaan dan bahan untuk keperluan medis; kit medis keperluan tes
diagnostik; kit medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji keberadaan antigen dalam darah, cairan biologis dan
jaringan.; kit yang terutama terdiri dari gel pembersih dan tisu disinfektan dan termasuk juga masker sanitasi, sarung tangan
plastik dan krim tangan yang digunakan untuk pencegahan kuman; kloral terhidrasi untuk keperluan farmasi; kolagen untuk
keperluan medis; kolostrum untuk keperluan dokter hewan; komposisi penghilang bau ruangan; kompres; kompres mata;
kompres obat; kompres pendingin; konsentrat kalsium susu [suplemen gizi]; kontrasepsi kimia; kontrasepsi oral; kontrol bau
hewan peliharaan; kosmetik yang mengandung obat; kotak P3K; kotak P3K portabel; kotak P3K untuk penggunaan rumah
tangga; kotak P3K yang terisi; kotak P3K, terisi; kotak obat diisi, portabel, untuk keperluan dokter hewan; kotak obat, portable,
terisi; koyo detoksifikasi; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim analgesik topikal; krim anti jerawat; krim
anti-gatal [antipruritik]; krim antibiotik; krim antibiotik serba guna; krim antijamur untuk keperluan medis; krim bibir obat; krim
herbal untuk keperluan medis; krim hidrokortison; krim homeopati untuk penggunaan topikal; krim jagung dan kulit mati; krim
kaki obat; krim kulit berbasis kortison; krim kulit hidrokortison untuk penggunaan dermatologis; krim kulit obat; krim obat; krim
obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim obat untuk perawatan kulit; krim obat
untuk perlindungan kulit; krim obat, salep dan cairan untuk aplikasi topikal, termasuk untuk menghilangkan nyeri otot dan/atau
sendi, ruam, pemulihan bekas luka dan perawatan luka atau laserasi; krim pelindung kulit untuk penggunaan medis; krim
pelindung obat; krim ruam popok obat; krim tartar untuk keperluan farmasi; krim untuk penggunaan dermatologis; krim wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim-krim yang mengandung obat; kulit angostura untuk keperluan
medis; kulit bakau untuk keperluan farmasi; kulit condurango untuk keperluan medis; kulit donor manusia diproses untuk
penggantian jaringan lunak; kulit myrobalan untuk keperluan farmasi; kulit puring untuk tujuan medis; kumparan dupa serai
untuk digunakan sebagai penolak serangga; laktagog; laktosa untuk keperluan farmasi; laktosa untuk tujuan medis; larutan
cairan obat untuk rokok elektronik; larutan cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; larva sediaan
memusnahkan; larvisida; lem bedah; lem lalat; lembaran kapas penyerap untuk tujuan medis; lempung antimikroba; lesitin
untuk keperluan medis; lesitin untuk keperluan medis untuk digunakan sebagai aditif makanan; lilin cetak untuk dokter gigi; lilin
pijat obat; lilin telinga; liner sekali pakai untuk popok; liner sekali pakai untuk popok bayi; liner untuk popok; lintah untuk
keperluan medis; logam berbentuk untuk kedokteran gigi; logam mulia dan logam mulia untuk digunakan dalam kedokteran
gigi; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; losion untuk keperluan farmasi; losion untuk wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; lotion after-shave obat; lotion anjing untuk keperluan dokter hewan; lotion anti-terbang; lotion
dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion farmasi untuk kulit; lotion kalamin; lotion kulit obat; lotion obat; lotion
obat untuk kulit terbakar; lotion obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion penghalang untuk perlindungan dari minyak
beracun dari tanaman beracun; lotion penghalang untuk perlindungan terhadap tanaman beracun; lotion rambut mengandung
obat; lotion ruam popok obat; lotion tangan antibakteri; lotion tubuh obat; lotion untuk keperluan dokter hewan; lotion untuk
merawat kaki atlet; lotion wajah obat; lumpur obat; lumpur untuk mandi; lupulin untuk keperluan farmasi; makalah yang dirawat
secara kimia untuk digunakan dalam deteksi darah okultisme tinja; makanan bayi; makanan bayi dalam kaleng; makanan
bebas gluten diadaptasi untuk keperluan medis; makanan biji rami untuk keperluan farmasi; makanan dan bahan-bahan diet
yang disesuaikan untuk keperluan medis; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi
(berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk
keperluan dokter hewan; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet
yang diadaptasi untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; makanan dan produk makanan bergizi yang diadaptasi untuk
keperluan medis; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan dan akuakultur; makanan dan zat
diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk
penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi; makanan diet untuk penggunaan medis; makanan diet yang
diadaptasi untuk keperluan kesehatan; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi
untuk penggunaan dokter hewan; makanan disesuaikan untuk keperluan medis; makanan disesuaikan untuk penderita
diabetes; makanan hewan probiotik; makanan homogen diadaptasi untuk keperluan medis; makanan kering-beku disesuaikan
untuk keperluan medis; makanan suplemen vitamin dan mineral; makanan tambahan dari bubuk sari pinus; makanan
tambahan diet dari bubuk spora ganoderma lucidum; makanan terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; makanan untuk
bayi; makanan untuk jabang bayi; makanan untuk keperluan farmasi; makanan untuk makanan enteral; makanan untuk orangorang dengan kebutuhan nutrisi khusus untuk keperluan medis; makanan untuk penyandang cacat untuk penggunaan medis;
makanan yang diresapi ganja untuk tujuan medis; makanan/minuman suplemen kesehatan; malt untuk keperluan farmasi;
media kontras sinar-X untuk penggunaan medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan USG medis; media kontras
untuk digunakan dengan peralatan medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan pencitraan medis; media untuk
kultur bakteriologis; memberi makan suplemen untuk keperluan dokter hewan; memerah susu; memperbaiki bahan untuk
keperluan gigi; mencuci muka antibakteri dengan obat; mencuci tangan dengan obat; menempelkan perekat yang
dimaksudkan untuk menjebak dan membunuh tikus; menggonggong untuk keperluan farmasi; mengurangi teh hipertensi untuk
keperluan medis; mentol untuk keperluan farmasi; menyembuhkan tunas ganja untuk tujuan medis; merokok ganja untuk
keperluan medis; mikrobisida; mikrobisida untuk pengolahan air limbah; mineral dan suplemen mineral; mint untuk keperluan
farmasi; minuman bervitamin; minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet untuk
penggunaan medis; minuman diet unutk penggunaan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman
diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; minuman
disesuaikan untuk keperluan medis; minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman energi tidak beralkohol dengan
protein dan/atau karbohidrat untuk tujuan medis dan kesehatan; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan
medis; minuman kesehatan menambah vitalitas badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan untuk
keperluan medis (antioksidan); minuman kesehatan yang mengandung ginseng; minuman medis dalam bentuk suplemen diet
untuk detoksifikasi hati; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman mineral obat;
minuman nutraceutical; minuman obat; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik; minuman obat dalam sifat minuman
keras tonik rasa; minuman pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan untuk keperluan medis;
minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein sebagai zat tambahan untuk kesehatan dan
kesejahteraan secara umum; minuman segar daun kelor (jamu); minuman suplemen diet; minuman suplemen gizi; minuman
suplemen gizi untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman susu malt untuk
keperluan medis; minuman tambahan makanan diet; minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman
tambahan makanan diet, bukan untuk tujuan medis; minuman tambahan untuk keperluan diet; minuman untuk bayi;
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minuman untuk detox (keperluan medis); minuman yang diperkaya dengan nutrisi untuk penggunaan medis; minuman yang
diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; minuman yang diresapi
ganja untuk tujuan medis; minuman yang disesuaikan untuk penggunaan medis; minyak almond untuk keperluan farmasi;
minyak angin aromaterapi; minyak anti-horsefly; minyak bayi mengandung obat; minyak dill untuk keperluan medis; minyak
evening primrose untuk keperluan medis; minyak hati ikan kod; minyak hati ikan yang dapat dimakan untuk keperluan medis;
minyak ikan untuk keperluan medis; minyak ikan yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak jarak untuk keperluan
medis; minyak kamper untuk keperluan medis; minyak laut yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak mustard untuk
keperluan medis; minyak obat; minyak pijat obat; minyak rami untuk keperluan dokter hewan; minyak terapi untuk kesehatan;
minyak terpentin untuk keperluan farmasi; minyak untuk keperluan farmasi; mitisida; moleskin untuk digunakan sebagai
perban medis; moleskin untuk keperluan medis; mugwort untuk keperluan medis; multi-purpose analgesik balm obat; mustard
untuk keperluan farmasi; nektar buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; nematicides; nutraceuticals untuk keperluan
medis; nutraceuticals untuk keperluan terapi atau medis; nutraceuticals untuk tujuan terapeutik; obat alergi; obat amonia untik
dicium; obat anti gigitan nyamuk dan serangga dalam bentuk cairan; obat antiepilepsi; obat antijamur; obat antipiretik dengan
efek sedatif; obat antituberkulosis; obat antitumor; obat bakar anti nyamuk; obat dalam bentuk tablet untuk farmasi; obat dan
agen terapi; obat dan salep herbal; obat diare; obat dronabinol; obat herbal; obat hipoglikemik; obat homeopati; obat implan;
obat jagung; obat jerawat; obat kumur; obat kumur anti rongga gigi; obat kumur anti rongga obat; obat kumur anti rongga untuk
keperluan medis; obat kumur obat untuk hewan peliharaan; obat kumur untuk keperluan dokter hewan; obat kumur untuk
keperluan medis; obat kurap; obat luar berbahan baku herbal; obat luar berbahan baku kimiawi; obat nabilone; obat nyamuk
bakar; obat nyamuk dalam bentuk lilin; obat otonom untuk keperluan medis; obat panu; obat pelembab bibir; obat pelumas
berbasis lidah buaya; obat penambah nafsu makan anak; obat pencahar; obat pencahar untuk hewan; obat pencahar untuk
keperluan dokter hewan; obat penenang; obat penenang hipnosis; obat penenang ringan (anxiolytic); obat penggemuk badan;
obat pengobatan infeksi HIV; obat pereda alergi; obat pereda luka bakar; obat pereda nyeri; obat pereda nyeri untuk keperluan
dokter hewan; obat pilek atau obat selesma; obat salep bibir; obat semprot gatal-gatal; obat semprot untuk biang keringat;
obat semprot untuk bisul; obat semprot untuk cacar; obat semprot untuk kadas; obat semprot untuk kutu air; obat semprot
untuk luka bakar; obat semprot untuk mengeringkan luka diabetes; obat semprot untuk panu; obat sitostatik untuk keperluan
medis; obat tetes mata; obat tetes pereda batuk; obat tetes telinga; obat tidur; obat traditional penggemuk badan; obat untuk
keringat; obat untuk keringat kaki; obat-obat gosok yang mengandung obat; obat-obatan; obat-obatan anti-diabetes; obatobatan antibakteri; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan berbahan baku kimiawi; obat-obatan farmasi; obat-obatan
herbal; obat-obatan homeopati; obat-obatan kardiovaskular; obat-obatan mentah; obat-obatan okular; obat-obatan
organoterapi; obat-obatan oriental untuk penyakit wanita; obat-obatan pelangsing tubuh; obat-obatan serotherapeutic; obatobatan suntik untuk pengobatan reaksi anafilaksis; obat-obatan tanpa resep; obat-obatan tradisional Cina; obat-obatan untuk
hewan; obat-obatan untuk keperluan dokter hewan; obat-obatan untuk keperluan gigi; obat-obatan untuk keperluan manusia;
obat-obatan untuk keperluan medis; obat-obatan untuk mencuci mata; obat-obatan untuk mengatur siklus menstruasi; obatobatan untuk mengobati gangguan usus; obat-obatan untuk mengobati gejala penyakit radiasi; obat-obatan untuk mengobati
penyakit pencernaan; obat-obatan untuk mengobati penyakit pernapasan; obat-obatan untuk meringankan sembelit; obatobatan untuk pencegahan dan pengobatan kanker; obat-obatan untuk penggunaan medis; obat-obatan untuk penggunaan
oftalmologis; obat-obatan untuk pengobatan disfungsi ereksi; obat-obatan untuk pengobatan kanker; obat-obatan untuk
pengobatan penyakit menular; obat-obatan untuk pengobatan penyakit tulang; obat-obatan untuk pengobatan penyakit virus;
obat-obatan untuk sembelit; obat-obatan untuk sembelit [sembelit]; obat-obatan, sediaan medis dan kedokteran hewan;
oksigen untuk keperluan medis; olahan hewan yang dijual dalam jarum suntik prefilled; opodeldoc; organoterapi; otot yang
direndam berendam; ovicides; oxytocics; paduan keramik digunakan dalam mahkota gigi; paduan logam mulia untuk
keperluan gigi; paduan logam untuk penggunaan gigi; pakaian inkontinensia; pakan ternak yang diberi obat; paket lumpur
herbal untuk tujuan terapeutik; pan masala [sebagai bantuan pencernaan untuk manusia]; pan masala [sebagai pencernaan
untuk keperluan farmasi]; panty liners [sanitasi]; parasetamol; parasitisida; parasitisida untuk keperluan medis; parasitisida
untuk ternak; pasta gigi obat; pasta pelindung penghalang kulit untuk penggunaan medis; pastiles pengasapan; pastilles untuk
keperluan farmasi; patch farmasi transdermal diresapi dengan anti serangga; patch nikotin untuk digunakan sebagai alat bantu
untuk berhenti merokok; patch nikotin untuk keperluan medis; patch perekat diresapi dengan sediaan farmasi; patch
transdermal untuk perawatan medis; patch transdermal yang memfasilitasi pengiriman nutraceuticals; patch untuk
memperbaiki sirkulasi darah; pati dan produk pati untuk keperluan farmasi; pati untuk keperluan diet; pati untuk keperluan diet
atau farmasi; pati untuk keperluan farmasi; pektin untuk keperluan farmasi; pelarut untuk menghilangkan plester perekat;
pelega tenggorokan; pelembab kulit obat; pelembab tangan medikasi; pelembab tubuh obat; pelembab vagina; pelembab
wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pelembab wajah obat; pelumas deodoran untuk kantong
stoma untuk keperluan medis; pelumas higienis; pelumas medis; pelumas pribadi berbasis air; pelumas pribadi berbasis
silikon; pelumas seksual pribadi; pelumas seksual pribadi berbasis lidah buaya; pelumas vagina; pemandian oksigen;
pembalut luka; pembalut wanita; pembantu untuk keperluan dokter hewan; pembantu vaksin; pembasmi hama tanaman;
pembasmi kuman di udara dalam bentuk semprotan; pembasmi serangga; pembersih antibakteri; pembersih daerah
kewanitaan mengandung obat; pembersih hewan; pembersih kamar mandi desinfektan; pembersih luka untuk penggunaan
medis; pembersih mangkuk toilet desinfektan; pembersih medis untuk penyembuhan luka; pembersih obat untuk kulit dan
luka; pembersih rongga mulut untuk keperluan medis; pembersih tangan antiseptik; pembersih wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; pembilasan hidung; penanda radioisotop untuk penggunaan terapeutik atau diagnostik;
penangkal racun; pencernaan untuk keperluan farmasi; pencucian anjing [insektisida]; pencucian hewan [insektisida];
pencucian hewan insektisida; pencucian vagina untuk tujuan medis; pencucian vagina yang mengandung obat; penekan nafsu
makan untuk keperluan medis; pengatur pertumbuhan serangga; pengelupas sel kulit (peel) wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; pengganti gula untuk keperluan
pengobatan atau terapi; pengganti makan disesuaikan untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pengganti makanan
dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; pengganti makanan disesuaikan untuk keperluan dokter
hewan; pengganti makanan disesuaikan untuk keperluan medis; pengganti makanan gizi; pengharum karpet; penghilang bau
(selain untuk penggunaan pribadi); penghilang bau di ruangan; penghilang bau pada kain; penghilang bau ruangan
semprotan; penghilang bau untuk kantong ostomy; pengisi dermal yang dapat disuntikkan; pengisi kekosongan tulang yang
terdiri dari bahan buatan; pengisi untuk gigi; pengusir serangga dalam sifat minyak lampu; penolak binatang; penolak kucing;
penolak ngengat; penolak nyamuk; penolak nyamuk untuk aplikasi ke kulit; pensil hemostatik; pensil kaustik; pensil kutil; pensil
penahan darah; penutup mata untuk keperluan dokter hewan; penutup mata untuk keperluan medis; penutup mata untuk
tujuan medis; penutup popok; penutup popok dari tekstil; penyegar nafas untuk keperluan medis; penyegar ruangan; penyegar
untuk kantong ostomy; penyegar untuk keperluan industri; penyeka obat; penyeka untuk tujuan medis; penyeka yang diresapi
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dengan desinfektan; penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; pepsins untuk keperluan farmasi; peptida sintetis untuk
keperluan farmasi; pepton untuk keperluan farmasi; peralatan medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji
keberadaan antigen dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; perasa obat untuk
digunakan dalam rokok elektronik; perawatan mulut dan sediaan perawatan; perban bedah; perban bedah dan medis; perban
cair; perban cair antiseptik; perban dan pembalut higienis, medis dan bedah untuk perawatan luka; perban mata untuk
keperluan medis; perban perekat; perban perekat untuk luka kulit; perban telinga; perban untuk luka kulit; perban untuk
membalut luka; pereaksi diagnostik untuk keperluan dokter hewan; pereaksi diagnostik untuk tujuan medis; pereaksi uji
diagnostik untuk keperluan dokter hewan; pereaksi uji diagnostik untuk keperluan medis; pereaksi uji diagnostik untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; perekat gigi; perekat medis untuk luka mengikat; perekat medis untuk mengikat
jaringan internal; perekat penangkap lalat; perekat untuk gigi palsu; perekat untuk penggunaan gigi dan kedokteran gigi;
permen karet bebas gula untuk penggunaan medis; permen karet kunyah untuk keperluan medis; permen karet nikotin untuk
digunakan sebagai bantuan untuk berhenti merokok; permen karet obat; permen karet rasa mint untuk keperluan medis;
permen karet rasa mint untuk penggunaan medis; permen karet untuk keperluan medis; permen obat; permen untuk keperluan
medis; permen yang diperkaya kalsium untuk keperluan medis; permen yang mengandung obat; permen, obat; pestisida
pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga;
petroleum jelly untuk keperluan dokter hewan; petroleum jelly untuk keperluan medis; petroleum jelly untuk keperluan medis
atau kedokteran hewan; pewangi rumah tangga; pewangi sepatu; pewangi udara; pewangi untuk mobil; pijatan lilin untuk
tujuan terapi; pil antioksidan; pil herbal untuk pengobatan diabetes; pil pelangsing; pil penekan nafsu makan; pil penyamakan;
pil untuk keperluan farmasi; pil untuk pengobatan tinitus; pita perekat untuk keperluan medis; pita/plester elastis untuk
keperluan medis; pita/plester penyerap untuk keperluan medis; pita/plester perekat untuk keperluan medis; pita/plester untuk
keperluan medis yang dapat dicetak; plasma darah; plester; plester analgesik anti-inflamasi; plester bedah; plester jagung;
plester medis; plester medis dan bedah; plester mustard; plester perekat; plester perekat untuk keperluan medis; plester
tempel untuk keperluan bedah; plester tempel untuk keperluan medis; plester tempel yang mengandung sediaan farmasi;
plester untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; plester, bahan untuk membalut; plester, bahan untuk pembalut; plesterplester yang mengandung obat; pomades untuk keperluan medis; popok bayi; popok bayi dari kertas; popok bayi dari kertas
dan selulosa, sekali pakai; popok bayi dari tekstil; popok bayi sekali pakai; popok berenang bayi; popok berenang yang dapat
digunakan kembali untuk bayi; popok celana bayi; popok celana dewasa untuk orang yang tidak bisa menahan buang air
kecil/besar; popok dewasa; popok dewasa sekali pakai; popok kertas sekali pakai untuk bayi; popok kertas sekali pakai untuk
inkontinensia; popok liner; popok sekali pakai; popok sekali pakai untuk hewan peliharaan; popok tekstil; popok untuk anjing;
popok untuk bayi dan inkontinensia; popok untuk hewan peliharaan; popok untuk inkontinensia; porselen untuk protesa gigi;
preparat alkaloid koka untuk keperluan medis; preparat dan zat mineral untuk keperluan medis; preparat kimia untuk
keperluan farmasi; preparat kimia untuk keperluan pengobatan; preparat sulfonamid; primer logam untuk keperluan gigi;
probiotik digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk hewan ternak;
probiotik untuk ikan; produk dan bahan-bahan yang dioleskan/diterapkan secara topikal untuk perawatan atau menghilangkan
nyeri dan tegang otot; produk dan suplemen makanan kesehatan; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan
hemofilia; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit imunologis; produk higienis dan sanitasi untuk
penggunaan medis; produk kimia untuk penggunaan terapeutik; produk medis untuk menambah berat badan; produk medis
untuk menurunkan berat badan; produk nutrisi untuk penggunaan medis untuk infus intravena; produk pati dan pati untuk
keperluan diet dan farmasi; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet; produk susu probiotik; produk
terapi gen untuk penyakit, gangguan dan kondisi genetik, neurologis, neuron motorik (motor neuron), atau neuromuskuler
(neuromuscular); propolis untuk keperluan farmasi; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi; protein batangan; protein
untuk suplemen diet; quassia untuk keperluan medis; quebracho untuk keperluan medis; quinquina untuk keperluan medis;
racun; racun antiserum; racun bakteri; racun lebah untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; racun tikus; radium untuk
keperluan medis; radix glycyrrhizae obat; ragi bir untuk keperluan medis; ragi untuk keperluan dokter hewan; ragi untuk
keperluan farmasi; ragi untuk keperluan medis; ramuan jamu; ramuan obat; raticides; reagen biologis dan kimia untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen biologis untuk keperluan dokter hewan; reagen biologis untuk keperluan
medis; reagen biomarker diagnostik untuk keperluan medis; reagen diagnostik dan media kontras untuk keperluan medis;
reagen diagnostik in vitro yang terkandung dalam kartrid yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis.; reagen
diagnostik in vitro yang terkandung dalam kaset yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis; reagen diagnostik
klinis; reagen diagnostik medis; reagen diagnostik medis dan tes untuk pengujian cairan tubuh; reagen diagnostik untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen kimia untuk keperluan medis; reagen medis yang terkandung dalam kartrid
untuk penggunaan diagnostik medis; reagen medis yang terkandung dalam kaset untuk penggunaan diagnostik medis; reagen
untuk digunakan dalam pengujian genetik hewan; reagen untuk digunakan dalam pengujian genetik medis; reagen untuk
keperluan medis; reagen untuk penggunaan medis; reagen-reagen dan sel-sel darah merah; reduksi kolesterol; reduksi
kolesterol untuk keperluan medis; rekombinan vaksin Hepatitis B; relaksan otot; relaksan otot rangka; rempah-rempah/daundaunan/ akar-akaran untuk keperluan pengobatan; repellents untuk anjing; rodentisida; rokok bebas tembakau untuk
keperluan medis; rokok imitasi untuk digunakan sebagai alat bantu untuk berhenti merokok; rokok imitasi untuk keperluan
medis; roti diabetes disesuaikan untuk penggunaan medis; roti rendah garam disesuaikan untuk penggunaan medis; roti yang
diperkaya vitamin untuk tujuan terapi; royal jelly [suplemen gizi]; royal jelly untuk keperluan farmasi; royal jelly untuk keperluan
medis; sabuk sanitasi; sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah dan sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit
antibakteri; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah;
sabun tangan obat; sabun tubuh yang diberi obat; sabun wajah obat; sal tablet amonia; salep anti-gatal [antipruritik]; salep
anti-gatal herbal untuk hewan peliharaan; salep anti-inflamasi; salep anti-inflamasi homeopati; salep antibiotik; salep kulit sakit
herbal untuk hewan peliharaan; salep kulit terbakar; salep mentolated obat multi-tujuan; salep merkuri; salep merkuri untuk
keperluan medis; salep obat untuk mengobati kondisi dermatologis; salep radang dingin untuk keperluan farmasi; salep ruam
popok obat; salep untuk keperluan dokter hewan; salep untuk keperluan farmasi; salep untuk mengobati ruam popok; salep
wasir; salep yang mengandung obat; salep-salep yang mengandung obat; sampo hewan insektisida; sampo kering obat;
sampo mengandung obat; sampo obat; sampo obat untuk hewan peliharaan; sapuan ternak [insektisida]; sarsaparilla untuk
keperluan medis; scrub bedah; sealant fisura untuk keperluan gigi; sediaan farmasi untuk penggunaan mulut; sediaan
albuminous untuk keperluan medis; sediaan analgesik; sediaan androgen; sediaan anti-diabetes; sediaan anti-infeksi untuk
keperluan dokter hewan; sediaan anti-inflamasi; sediaan anti-inflamasi dan antipiretik; sediaan anti-kanker; sediaan antipruritus topikal; sediaan anti-sarkoma; sediaan anti-urat; sediaan antibakteri; sediaan antibakteri untuk penggunaan hewan;
sediaan antibiotik; sediaan antibiotik campuran; sediaan anticryptogamic; sediaan antihemoroid; sediaan antijamur; sediaan
antimikroba untuk menghambat dekomposisi mikrobiologis; sediaan antiparasit; sediaan antipiretik; sediaan antipruritik topikal;
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sediaan antiseptik; sediaan antiseptik dan antibakteri untuk perawatan luka; sediaan antituberkulosis; sediaan asam amino
untuk keperluan dokter hewan; sediaan asam amino untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis;
sediaan bahan kimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan bakteri untuk keperluan dokter hewan; sediaan
bakteri untuk keperluan medis; sediaan bakteri untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan bakteriologis untuk
keperluan dokter hewan; sediaan bakteriologis untuk keperluan medis; sediaan bakteriologis untuk penggunaan medis dan
kedokteran hewan; sediaan balsamic untuk keperluan medis; sediaan baskom obat; sediaan biokimia untuk keperluan dokter
hewan; sediaan biokimia untuk keperluan medis; sediaan biokimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan
biologis untuk keperluan dokter hewan; sediaan biologis untuk keperluan medis; sediaan biologis untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; sediaan biologis untuk pengobatan kanker; sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan bioteknologi
untuk keperluan medis; sediaan cair untuk desinfeksi peralatan medis; sediaan chemico-farmasi; sediaan dalam bentuk bubuk
untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dalam bentuk butiran dan cairan untuk mengendalikan dan
menghilangkan lumut; sediaan dan bahan farmasi; sediaan dan bahan farmasi dengan sifat analgesik; sediaan dan bahan
farmasi dengan sifat anti-inflamasi; sediaan dan bahan farmasi dengan sifat antipiretik; sediaan dan bahan farmasi untuk
digunakan dalam ginekologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam onkologi; sediaan dan bahan farmasi untuk
digunakan dalam urologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan di bidang anestesi; sediaan dan bahan farmasi untuk
pencegahan diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan
penyakit dan gangguan kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan penyakit dan gangguan metabolisme;
sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan dan
bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan
penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan farmasi untuk perawatan kulit dan jaringan yang rusak; sediaan dan
bahan obat; sediaan dan bahan-bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan pada kesehatan reproduksi; sediaan
dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan pencegahan kanker; sediaan dan semprotan anti alergi; sediaan dan substansi
farmasi termasuk sediaan analgesik, antipiretik dan anti-radang; sediaan dan zat anti alergi farmasi; sediaan dermatologis;
sediaan dermatologis untuk penggunaan medis untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan diagnostik in vitro untuk
keperluan medis; sediaan diagnostik radiopharmasi untuk digunakan pada diagnosa penyakit-penyakit syaraf degeneratif dan
penyakit tumor dan rasa sakit; sediaan diagnostik untuk keperluan dokter hewan; sediaan diagnostik untuk keperluan medis
atau kedokteran hewan; sediaan diagnostik untuk keperluan medis untuk mendeteksi mutasi pada gen prion; sediaan
diagnostik untuk penggunaan laboratorium medis; sediaan diagnostik untuk tujuan medis; sediaan diagnostik untuk tujuan
medis untuk mendeteksi kecenderungan genetik; sediaan diagnostik yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk
keperluan dokter hewan; sediaan diagnostik yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan medis; sediaan
diet berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan diet disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan diet untuk
pembentukan otot; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba guna; sediaan diuretik; sediaan dokter hewan untuk
keperluan akuakultur; sediaan dokter hewan untuk pengobatan bakteri usus; sediaan elemen jejak untuk penggunaan hewan;
sediaan elemen jejak untuk penggunaan manusia; sediaan elemen jejak untuk penggunaan manusia dan hewan; sediaan
emetik; sediaan enema; sediaan enzim untuk keperluan dokter hewan; sediaan enzim untuk keperluan medis; sediaan
eritromisin; sediaan estrogen; sediaan faktor lipotropik; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi; sediaan
farmasi untuk organ pernapasan; sediaan farmasi antibakteri; sediaan farmasi antiepilepsi; sediaan farmasi atau obat tetes
mata antibiotik dan anti inflamasi; sediaan farmasi berbasis kapur; sediaan farmasi dalam bentuk minyak untuk digunakan
manusia dalam pengobatan kekurangan gizi; sediaan farmasi dan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan
kedokteran hewan; sediaan farmasi dan sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan zat untuk pengobatan
penyakit pencernaan; sediaan farmasi dijual dalam jarum suntik prefilled; sediaan farmasi inhalasi untuk mengobati penyakit
dan gangguan pernapasan; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan farmasi radioaktif untuk diagnostik in vivo atau penggunaan
terapeutik; sediaan farmasi topikal; sediaan farmasi untuk alergi racun lebah madu; sediaan farmasi untuk anus; sediaan
farmasi untuk diagnosis; sediaan farmasi untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam
kemoterapi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam mencegah kebiasaan merokok; sediaan farmasi untuk digunakan dalam
onkologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam urologi; sediaan farmasi untuk digunakan sebagai obat tetes mata; sediaan
farmasi untuk hewan; sediaan farmasi untuk inhalasi untuk pengobatan hipertensi paru; sediaan farmasi untuk inhaler; sediaan
farmasi untuk keperluan gigi; sediaan farmasi untuk luka; sediaan farmasi untuk manusia; sediaan farmasi untuk manusia
untuk pencegahan dan pengobatan penyakit auto-imun dan penyakit inflamasi/radang tidak termasuk antalgik, produk antinyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit
kardiovaskular dan penyakit pulmonari tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi;
sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit onkologis tidak termasuk antalgik, produk antinyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit
terkait infeksi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit terkait infeksi tidak termasuk
antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan
pengobatan penyakit virus; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus tidak termasuk
antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk mencegah cacat kulit selama
kehamilan; sediaan farmasi untuk mendorong ereksi; sediaan farmasi untuk menekan tumor; sediaan farmasi untuk
mengaktifkan fungsi seluler; sediaan farmasi untuk mengatur sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk menghidrasi kulit
selama kehamilan; sediaan farmasi untuk menghilangkan gigitan serangga; sediaan farmasi untuk mengobati alergi; sediaan
farmasi untuk mengobati cedera olahraga; sediaan farmasi untuk mengobati chloasma; sediaan farmasi untuk mengobati dan
mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk mengobati
gangguan metabolisme; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan organ sensorik; sediaan farmasi untuk mengobati
gangguan sistem pencernaan; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk
mengobati gejala penyakit radiasi; sediaan farmasi untuk mengobati halitosis; sediaan farmasi untuk mengobati hipoglikemia;
sediaan farmasi untuk mengobati ketombe; sediaan farmasi untuk mengobati lesi yang disebabkan secara fisik; sediaan
farmasi untuk mengobati masalah epidermal; sediaan farmasi untuk mengobati penyakit pernapasan; sediaan farmasi untuk
mengobati rinitis alergi dan asma; sediaan farmasi untuk mengobati sengatan matahari; sediaan farmasi untuk mengobati
sengatan panas; sediaan farmasi untuk mengobati tumor ganas; sediaan farmasi untuk mengurangi demam, mengurangi sakit
kepala, menghilangkan rasa sakit dan menyegarkan suasana; sediaan farmasi untuk merawat kulit kering yang disebabkan
oleh kehamilan; sediaan farmasi untuk operasi mata atau intraokular; sediaan farmasi untuk organ urogenital; sediaan farmasi
untuk pencegahan dan pengobatan kanker; sediaan farmasi untuk pencegahan gangguan pada sistem kardiovaskular;
sediaan farmasi untuk pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pencegahan stretch mark; sediaan farmasi untuk
pencuci darah dengan hemodialisa dalam bentuk cairan; sediaan farmasi untuk pencuci darah dengan hemodialisa dalam
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bentuk serbuk; sediaan farmasi untuk penggunaan manusia; sediaan farmasi untuk penggunaan mata; sediaan farmasi untuk
penggunaan oftalmologis; sediaan farmasi untuk pengobatan asam urat; sediaan farmasi untuk pengobatan asma; sediaan
farmasi untuk pengobatan cacing pada hewan peliharaan; sediaan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan farmasi untuk
pengobatan disfungsi ereksi; sediaan farmasi untuk pengobatan epilepsi; sediaan farmasi untuk pengobatan fibrosis kistik;
sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal dan
pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan irama jantung; sediaan farmasi untuk pengobatan
gangguan muskuloskeletal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan pada sistem metabolisme; sediaan farmasi untuk
pengobatan gangguan pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan hiperkolesterol; sediaan farmasi untuk pengobatan
hiperlipidemia; sediaan farmasi untuk pengobatan hipertensi; sediaan farmasi untuk pengobatan induksi ovulasi pada sindrom
ovarium polikistik; sediaan farmasi untuk pengobatan infertilitas; sediaan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan farmasi
untuk pengobatan ketidakseimbangan kimia; sediaan farmasi untuk pengobatan mastitis; sediaan farmasi untuk pengobatan
multiple sclerosis; sediaan farmasi untuk pengobatan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan patah tulang; sediaan
farmasi untuk pengobatan pembuahan eksternal (operasi pembuahan in vitro); sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
Parkinson; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit autoimun; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
terkait sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan kondisi mata; sediaan farmasi untuk
pengobatan penyakit ginjal; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit kardiovaskular; sediaan farmasi untuk pengobatan
penyakit menular; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
sistem saraf pusat [SSP]; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit tulang; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
virus; sediaan farmasi untuk pengobatan rinitis alergi; sediaan farmasi untuk penyesuaian imunitas; sediaan farmasi untuk
perawatan kesehatan; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan farmasi untuk perawatan kulit hewan; sediaan farmasi
untuk perawatan kulit untuk hewan; sediaan farmasi untuk sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk sistem saraf pusat;
sediaan farmasi untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi yang bekerja pada sistem saraf pusat; sediaan farmasi yang dijual
dengan injeksi prefilled; sediaan farmasi yang diteteskan ke dalam/melalui hidung; sediaan farmasi yang mengandung asam
amino; sediaan farmasi yang mengandung kafein; sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi; sediaan fumigasi untuk
keperluan medis; sediaan galactagogue; sediaan herbal untuk keperluan medis; sediaan hewan yang dijual dengan injector
prefilled; sediaan higienis untuk keperluan dokter hewan; sediaan higienis untuk keperluan medis; sediaan hormon adrenal;
sediaan hormon campuran; sediaan hormon hipofisis; sediaan hormon kelenjar ludah; sediaan hormon pankreas; sediaan
hormon paratiroid; sediaan hormon tiroid; sediaan hormon tiroid dan paratiroid; sediaan in vitro untuk memprediksi ovulasi;
sediaan in vitro untuk memprediksi ovulasi untuk digunakan di rumah; sediaan injeksi untuk keperluan medis; sediaan injeksi
untuk pengobatan impotensi seksual; sediaan insektisida; sediaan kalium untuk keperluan farmasi; sediaan kimia untuk
keperluan dokter hewan; sediaan kimia untuk keperluan sanitasi; sediaan kimia untuk mengobati jamur; sediaan kimia untuk
mengobati phylloxera; sediaan kloramfenikol; sediaan kondroitin; sediaan kontrasepsi; sediaan lidah buaya untuk keperluan
farmasi; sediaan lisin; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan mandi mentol untuk keperluan medis;
sediaan mandi obat untuk penggunaan terapi; sediaan mandi uap mentol untuk bayi; sediaan mandi untuk keperluan medis;
sediaan mandi, obat; sediaan mata; sediaan mata untuk digunakan dalam operasi mata; sediaan medis dan kedokteran
hewan; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan membunuh nyamuk untuk aplikasi ke kelambu; sediaan menekan
hormon; sediaan menghancurkan jamur; sediaan menghancurkan serangga; sediaan menghilangkan kutil obat; sediaan
metionin; sediaan mikroorganisme untuk keperluan dokter hewan; sediaan mikroorganisme untuk keperluan medis; sediaan
mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; sediaan mineral untuk keperluan medis; sediaan
mothproofing; sediaan multivitamin; sediaan netralisasi bau untuk pakaian dan tekstil; sediaan niacinamide untuk pengobatan
jerawat; sediaan nutraceutical untuk digunakan sebagai suplemen diet; sediaan nutraceutical untuk tujuan medis; sediaan
nutraceutical untuk tujuan terapeutik atau medis; sediaan nutrisi untuk penggunaan medis; sediaan obat; sediaan obat
nyamuk; sediaan obat penahan darah; sediaan obat terapi untuk mandi; sediaan obat untuk digunakan dalam onkologi;
sediaan obat untuk mengobati halitosis; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau tablet terkompresi;
sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk kapsul; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet;
sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet terkompresi; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam
bentuk tetes; sediaan obat untuk pengobatan penyakit menular; sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan oftalmologis;
sediaan ophthalmic terapeutik, yaitu tetes mata; sediaan opotherapy; sediaan organoterapi; sediaan parapharmaceutical;
sediaan parapharmaceutical untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan pelangsing untuk tujuan medis; sediaan pembakar
lemak untuk keperluan medis; sediaan pembasmi cacing/hama; sediaan pembasmi serangga; sediaan pembersih udara;
sediaan pembersihan lensa kontak; sediaan pemurnian udara; sediaan pemusnahan siput; sediaan pencahar; sediaan
pencukuran obat; sediaan penetral bau; sediaan penetralisir bau untuk digunakan di karpet, kain dan udara; sediaan
pengganti elektrolit; sediaan penghilang bau di udara; sediaan penghilang bau semua tujuan untuk keperluan rumah tangga,
komersial atau industri; sediaan penghilang bau udara; sediaan penghilang bau untuk karpet; sediaan penghilang bau untuk
keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang rasa sakit; sediaan penghilang rasa sakit untuk
keperluan dokter hewan; sediaan pengobatan asma; sediaan pengobatan demam melepuh; sediaan pengobatan dismenore;
sediaan pengobatan gastrointestinal; sediaan pengobatan hepatitis; sediaan pengobatan jamur kuku; sediaan pengobatan
jerawat; sediaan pengobatan kardiovaskular; sediaan pengobatan kutu [pediculisida]; sediaan pengobatan mabuk perjalanan;
sediaan pengobatan migrain; sediaan pengobatan mual; sediaan pengobatan mulut obat; sediaan pengujian; sediaan
pengujian kehamilan; sediaan pengujian kehamilan untuk digunakan di rumah; sediaan pengujian untuk keperluan medis;
sediaan pengusir hama; sediaan pengusir serangga; sediaan peningkatan kesuburan; sediaan penisilin; sediaan penyegar
udara (pewangi udara); sediaan penyembuhan luka topikal untuk hewan; sediaan perawatan bibir obat; sediaan perawatan
kaki untuk keperluan medis; sediaan perawatan kesehatan obat; sediaan perawatan kuku untuk keperluan medis; sediaan
perawatan kulit kepala psoriasis; sediaan perawatan kulit obat; sediaan perawatan kulit untuk keperluan medis; sediaan
perawatan lensa kontak, yaitu larutan untuk disinfektan, membersihkan, membasahi, melunakkan, merendam, menyimpan
dan atau membilas lensa kontak; sediaan perawatan mulut yang mengandung obat; sediaan perawatan obat; sediaan
perawatan obat untuk anjing; sediaan perawatan obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan obat untuk kucing; sediaan
perawatan obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut mengandung obat; sediaan perawatan wajah mengandung obat
untuk mengobati kondisi dermatologis; sediaan perlengkapan mandi medikasi; sediaan pertumbuhan rambut obat; sediaan
phytotherapy untuk keperluan medis; sediaan probiotik untuk tujuan medis untuk membantu menjaga keseimbangan alami
flora dalam sistem pencernaan; sediaan progesteron; sediaan radiofarmasi untuk tujuan diagnostik; sediaan sanitasi kuku;
sediaan sanitasi tangan; sediaan sanitasi telur; sediaan sanitasi udara; sediaan sanitasi untuk kebersihan pribadi, selain
perlengkapan mandi; sediaan sanitasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan sanitasi untuk keperluan medis; sediaan
sanitasi untuk penggunaan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah sakit; sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah
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tangga; sediaan sarkomisin; sediaan semprotan hidung; sediaan semprotan hidung dan oral untuk digunakan sebagai
stimulan sistem saraf pusat; sediaan semprotan obat hidung; sediaan sterilisasi; sediaan sterilisasi sanitasi; sediaan sterilisasi
tanah; sediaan sterilisasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan streptomisin; sediaan terapi gen dalam bentuk sediaan
biologis yang mengandung bahan genetik untuk ekspresi protein neuron motorik (motor neuron) kelangsungan hidup
berkelanjutan ; sediaan terapi untuk mandi; sediaan testosteron; sediaan tetrasiklin; sediaan thiolutin; sediaan threonine;
sediaan trikomisin; sediaan triptofan; sediaan untuk diagnosa kehamilan; sediaan untuk diagnosis dan pengobatan gangguan
yang berkaitan dengan reproduksi dan kesuburan seksual; sediaan untuk digunakan dalam desinfektan; sediaan untuk
kapalan; sediaan untuk membasmi binatang perusak; sediaan untuk membersihkan kulit untuk keperluan medis; sediaan
untuk membuat minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman obat; sediaan untuk
membunuh gulma dan menghancurkan kutu; sediaan untuk memfasilitasi tumbuh gigi; sediaan untuk memprediksi ovulasi;
sediaan untuk memukul mundur hewan, burung, dan serangga; sediaan untuk mencegah menggigit kuku; sediaan untuk
mencegah mengisap ibu jari; sediaan untuk mencegah mengunyah atau menggigit hewan; sediaan untuk menghancurkan
hewan berbahaya; sediaan untuk menghancurkan jamur busuk kering; sediaan untuk menghancurkan kutu di rambut; sediaan
untuk menghancurkan parasit; sediaan untuk menghancurkan tikus; sediaan untuk mengobati masuk angin; sediaan untuk
mengobati wasir; sediaan untuk mengurangi aktivitas seksual; sediaan untuk meningkatkan fungsi otak; sediaan untuk
menunjang regenerasi pada aktivitas otot yang kuat; sediaan untuk merawat kaki atlet; sediaan untuk pembasmi hama;
sediaan untuk penggunaan diagnosa kehamilan; sediaan untuk penggunaan medis untuk meningkatkan regenerasi selama
aktivitas otot yang kuat; sediaan untuk pengobatan hiperlipidemia; sediaan untuk pengobatan luka bakar; sediaan untuk
pengobatan pada gangguan memori yang berkaitan dengan usia; sediaan untuk pengobatan penyakit otak degeneratif primer;
sediaan untuk pengobatan penyakit otak degeneratif traumatis; sediaan untuk pengobatan penyakit serebral degeneratif
vaskular; sediaan vaksin; sediaan vaksin manusia; sediaan vaksin oral; sediaan vitamin; sediaan vitamin A; sediaan vitamin B;
sediaan vitamin C; sediaan vitamin D; sediaan vitamin campuran; sediaan vitamin dan mineral; sediaan vitamin dan mineral
untuk digunakan sebagai suplemen pada susu formula bayi; sediaan vitamin dan mineral untuk keperluan medis; sediaan
wasir; sediaan zat vitamin; sediaan zat-zat untuk dokter hewan; sediaan-sediaan antibody monoklonal; sediaan-sediaan diet
untuk keperluan pelangsingan (kesehatan); sediaan-sediaan farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit menular,
yaitu infeksi virus dan bakteri; sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kanker, trombosis, dan penyakit pernapasan;
sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kelainan darah langka; sediaan-sediaan kedokteran hewan; sediaan-sediaan
kedokteran hewan yang dibuat dari ekstrak ragi untuk digunakan dalam pakan ternak; sediaan-sediaan makanan diet;
sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen); sediaan-sediaan untuk memberantas dan membasmi binatang perusak;
sediaan-sediaan untuk penambah energi untuk tujuan medis; sediaan-sediaan untuk penyembuhan gangguan kesehatan;
sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan; sel hidup untuk keperluan dokter hewan; sel hidup untuk keperluan medis; sel
induk untuk keperluan dokter hewan; sel induk untuk tujuan medis; sel untuk keperluan medis; semen binatang; semen gigi;
semen hewan untuk inseminasi buatan; semen tulang untuk tujuan ortopedi; semen untuk inseminasi buatan; semprot
antiseptik topikal untuk hewan; semprotan analgesik topikal untuk hewan; semprotan anestesi topikal untuk hewan; semprotan
anti serangga; semprotan anti-cetakan untuk desinfektan; semprotan anti-inflamasi; semprotan antibakteri; semprotan anti
lalat, nyamuk dan serangga lainnya untuk penggunaan pribadi; semprotan dan stik aromaterapi yang mengandung obat untuk
menghilangkan stres; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; semprotan herbal untuk
keperluan medis; semprotan hidung dekongestan; semprotan hidung untuk keperluan medis; semprotan obat; semprotan obat
untuk mulut; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; semprotan pendingin [medis]; semprotan pendingin untuk
keperluan medis; semprotan pewangi udara; semprotan tenggorokan obat; semprotan-semprotan yang mengandung obat;
senyawa gosok untuk tujuan medis atau terapeutik; serat biji rami untuk digunakan sebagai suplemen makanan; serat
makanan; serat makanan untuk digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen makanan; serat makanan untuk
membantu pencernaan; serat makanan untuk mengobati sembelit; serat untuk keperluan medis; serbuk herbal untuk larutan
detoksifikasi melalui perendaman kaki; serbuk kalsium (suplemen); serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; sereal
beras bayi; sereal gandum bayi; serum; serum antitoksik; serum untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; shampo pertumbuhan rambut; shampoo ketombe obat; shampoo pediculicidal; siccatives [agen pengering]
untuk keperluan medis; sirup obat batuk; sirup untuk keperluan dokter hewan; sirup untuk keperluan farmasi; sisipan terbuat
dari bambu yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari kain yang diadaptasi
khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari microfiber yang diadaptasi khusus untuk popok
bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari rami yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan
kembali; sitostatik untuk keperluan farmasi; sitostatik untuk keperluan medis; skapulars untuk keperluan bedah; soda
bikarbonat untuk keperluan farmasi; solusi farmasi yang digunakan dalam dialisis; solusi hidroalkohol untuk keperluan medis;
solusi injeksi elemen pelacak untuk penggunaan pediatrik; solusi injeksi untuk digunakan dalam menghambat peristaltik; solusi
injeksi untuk keperluan medis; solusi irigasi untuk penggunaan mata; solusi nutrisi untuk penggunaan medis untuk pemberian
intravena; solusi pembasahan lensa kontak; solusi pembersih lensa kontak; solusi pembersihan untuk keperluan medis; solusi
untuk keperluan kit medis pengujian diagnostik; solusi untuk penggunaan dermatologis; spermisida; spermisida untuk aplikasi
kondom; spiritus; spons kontrasepsi; spons obat untuk luka; spons yang diresapi dengan desinfektan; spons yang diresapi
dengan sediaan medis; sporisida; steroid; stick liquorice untuk keperluan farmasi; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari
elemen jejak; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari mineral; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari vitamin; stimulan makan
untuk hewan; stimulan pernapasan; stimulan pertumbuhan rambut; stimulan pertumbuhan rambut untuk keperluan medis;
stimulan untuk sistem saraf pusat; strip dilapisi lem untuk menangkap serangga; strip tes diagnostik medis; strip tes untuk
mengukur kadar glukosa darah; strip tes yaitu mendeteksi alkohol dan obat-obatan terlarang untuk medis; strip yang dapat
larut untuk menghentikan pendarahan dari luka kecil dan graze; strychnine; sulfonamid dalam sifat obat-obatan; sulfonamides
[obat-obatan]; suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen bernutrisi dengan probiotik; suplemen bernutrisi
keperluan medis; suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen diet;
suplemen diet albumin; suplemen diet alginat; suplemen diet atau zat gizi tambahan; suplemen diet biji rami; suplemen diet biji
rami untuk hewan; suplemen diet bubuk anggur merah; suplemen diet dari mineral untuk hewan; suplemen diet dari serbuk
sari; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau memiliki manfaat kesehatan; suplemen diet gandum;
suplemen diet glukosa; suplemen diet glukosa untuk hewan; suplemen diet herbal; suplemen diet kolostrum; suplemen diet
lesitin; suplemen diet probiotik; suplemen diet propolis; suplemen diet protein kedelai; suplemen diet ragi; suplemen diet royal
jelly; suplemen diet seng; suplemen diet spirulina; suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur; suplemen diet
untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen diet untuk mengendalikan berat badan; suplemen diet
untuk mengendalikan kolesterol; suplemen diet wheatgrass; suplemen diet yang terdiri dari asam amino; suplemen diet,
suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi bubuk; suplemen gizi dalam
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bentuk bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan untuk
keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk butiran; suplemen gizi dalam bentuk butiran untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk gummies; suplemen gizi dalam bentuk
kaplet; suplemen gizi dalam bentuk kapsul; suplemen gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam
bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kunyah; suplemen gizi dalam bentuk minuman;
suplemen gizi dalam bentuk tablet; suplemen gizi dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk
tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam sifat
campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan
medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk
keperluan medis; suplemen gizi mineral; suplemen gizi terutama terdiri dari kalsium; suplemen gizi terutama terdiri dari
magnesium; suplemen gizi terutama terdiri dari seng; suplemen gizi terutama terdiri dari zat besi; suplemen gizi untuk anjing;
suplemen gizi untuk bahan makanan hewani; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani, untuk keperluan medis; suplemen
gizi untuk hewan; suplemen gizi untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen gizi untuk manusia; suplemen gizi untuk pakan
ternak; suplemen gizi untuk ternak; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen gizi yang terbuat dari pati
diadaptasi untuk keperluan medis; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen herbal dan makanan untuk
membantu produksi susu pada hewan menyusui; suplemen homeopati; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen
kehamilan; suplemen makanan; suplemen makanan alami untuk mengobati claustrophobia; suplemen makanan berbasis
karbohidrat; suplemen makanan berbasis kiwicha; suplemen makanan berbasis maca; suplemen makanan berbasis protein;
suplemen makanan berbasis quinoa; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan bubuk
untuk keperluan medis; suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk;
suplemen makanan dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen
makanan dalam bentuk butiran; suplemen makanan dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam
bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam bentuk
kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan
dalam bentuk tablet; suplemen makanan dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet,
bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat
ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen
makanan dan nutrisi sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat
badan; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet bubuk untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk batangan protein siap saji; suplemen
makanan diet dalam bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan
diet dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan
diet dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan
medis; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet;
suplemen makanan diet dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet, bukan
untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran
herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen
makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran
minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan
medis; suplemen makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal
dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen makanan hewan; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan
terutama terbuat dari minyak; suplemen makanan kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen makanan
mineral; suplemen makanan mineral untuk manusia; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan obat
untuk konsumsi manusia; suplemen makanan terdiri dari mineral; suplemen makanan terutama terdiri dari kalsium; suplemen
makanan terutama terdiri dari magnesium; suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi; suplemen makanan untuk bayi;
suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan tulang; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
mukosa; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; suplemen makanan untuk hewan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan; suplemen
makanan untuk hewan peliharaan dalam bentuk suguhan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan dalam sifat campuran
minuman bubuk; suplemen makanan untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen makanan untuk manusia; suplemen
makanan untuk manusia dan hewan; suplemen makanan untuk perbaikan struktural struktur epidermis; suplemen makanan
untuk perlindungan struktural struktur epidermis; suplemen makanan untuk ternak; suplemen makanan untuk unggas, sapi,
babi dan ternak lainnya; suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen makanan yang terdiri dari
mineral; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi
manusia (minyak); suplemen makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen mineral; suplemen minuman kolagen;
suplemen minyak biji rami; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi
bubuk untuk keperluan medis; suplemen nutrisi bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen nutrisi cair; suplemen nutrisi
dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen nutrisi non-obat
untuk pakan ternak; suplemen nutrisi untuk hewan peliharaan; suplemen nutrisi untuk kucing; suplemen nutrisi untuk manusia
dan hewan; suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai makanan fungsionalitas; suplemen nutrisi yang terdiri dari
ekstrak jamur; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen pakan ternak untuk keperluan dokter hewan;
suplemen probiotik; suplemen protein diet; suplemen protein untuk hewan; suplemen protein untuk manusia; suplemen ragi
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untuk hewan; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen untuk ikan; suplemen untuk
udang; suplemen vitalitas; suplemen vitamin; suplemen vitamin cair; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat
minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; suplemen vitamin dan mineral; suplemen vitamin dan mineral untuk hewan
peliharaan; suplemen vitamin untuk hewan; supositoria; supositoria untuk hewan; supositoria untuk keperluan kesehatan
hewan; supplemen makanan untuk keperluan medis; susu almond untuk keperluan farmasi; susu bubuk beras untuk bayi;
susu bubuk dan produk susu bubuk untuk bayi, anak-anak dan orang tua; susu bubuk gandum untuk bayi; susu bubuk
kambing untuk bayi; susu bubuk lactobacillus instan untuk suplemen; susu bubuk untuk bayi; susu bubuk untuk keperluan
nutrisi bagi bayi; susu formula bayi; susu formula bayi dan makanan untuk bayi; susu formula bebas laktosa; susu formula
untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang sudah ditentukan sebelumnya; susu formula yang disimulasikan
dalam bentuk cair dan bubuk untuk bayi; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, sereal, gandum, kacangkacangan, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan untuk bayi dan anak baru lahir; tablet alergi; tablet antibiotik; tablet
hisap obat; tablet hisap pelega tenggorokan madu herbal; tablet hisap suplemen seng; tablet hisap untuk keperluan farmasi;
tablet vitamin; tablet vitamin efervesen; tablet-tablet yang mengandung obat; tag telinga insektisida untuk ternak; tambalan
suplemen vitamin; tampon sanitasi; tampon untuk keperluan medis; tanaman obat dalam bentuk kering atau diawetkan; tapal;
tapal-tapal (bahan yang lembut dan lembab yang ditempelkan ke badan) yang mengandung obat; teh aromatik untuk
penggunaan obat; teh asma; teh daun kelor (jamu); teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh obat; teh pelangsing untuk
keperluan medis; tempelan pengusir nyamuk untuk bayi; tepung ikan untuk keperluan farmasi; tepung lakteal untuk bayi;
tepung untuk keperluan farmasi; terbang menghancurkan sediaan; termitisida; terpentin untuk keperluan farmasi; tes
diagnostik medis; tes diagnostik medis untuk deteksi, diagnosis, dan skrining penyakit; tes immunoassay kromatografi untuk
penggunaan medis; tetes hidung untuk keperluan medis; tetes mata; tetes minyak cod-liver; tetes vitamin; thiomersal; timol
untuk keperluan farmasi; tincture untuk keperluan dokter hewan; tincture untuk keperluan medis; tingtur yodium; tissue
diresapi dengan sediaan antibakteri; tisu antiseptik sekali pakai; tisu basah antibakteri; tisu dan tisu diresapi dengan lotion dan
krim farmasi; tisu disinfektan sekali pakai; tisu pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; tisu pembersih; tisu yang
diresapi dengan desinfektan; tisu yang diresapi dengan sediaan medis; tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan
sebelumnya; toner kulit obat; tongkat belerang [disinfektan]; tongkat belerang untuk digunakan sebagai disinfektan; tongkat
pengasapan; tongkat pengasapan untuk digunakan sebagai disinfektan; tonik [obat-obatan]; tonik restorative (obat-obatan);
tonik untuk keperluan dokter hewan; tonik untuk keperluan medis; transplantasi [jaringan hidup]; troches; trypsins untuk
keperluan medis; tulang; tunas ganja kering untuk tujuan medis; uji diagnostik untuk keperluan medis; unsur (agents)
terapeutik (medis); urease untuk keperluan medis; urutan asam nukleat untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; vaksin;
vaksin hewan; vaksin hewan untuk babi; vaksin hewan untuk domba; vaksin hewan untuk hewan jenis lembu; vaksin hewan
untuk keperluan pengobatan; vaksin melawan infeksi pneumokokus; vaksin melawan influenza; vaksin tidak termasuk antalgik,
produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; vaksin untuk babi; vaksin untuk hewan-hewan akuatik; vaksin untuk
kuda; vaksin untuk penggunaan manusia; vaksin untuk ternak; vaping cannabis untuk keperluan medis; vasokonstriktor;
vermifuges; vesikan; virucides; vitamin; vitamin bergetah; vitamin dan mineral batangan untuk keperluan medis; vitamin dan
mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; vitamin dan mineral
untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan
otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; vitamin
dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan mukosa; vitamin
dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; vitamin dan mineral
untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan
gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk penggunaan oral; vitamin dan mineral untuk perbaikan struktural struktur
epidermis; vitamin dan mineral untuk perlindungan struktural struktur epidermis; vitamin dan obat untuk burung; vitamin dan
obat untuk kucing; vitamin dan obat untuk unggas; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan; vitamin dan suplemen
vitamin; vitamin prenatal; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk hewan; vitamin untuk hewan peliharaan;
vitamin untuk orang dewasa; witch hazel [astringent]; yodium untuk keperluan farmasi; zat antibakteri untuk keperluan medis;
zat dan sediaan diet untuk penurunan berat badan; zat diet untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat diet yang
diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; zat diet yang disesuaikan untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat diet
yang terdiri dari vitamin, mineral, asam amino dan unsur mikro; zat farmasi; zat gizi untuk kultur mikroorganisme; zat gizi untuk
mikroorganisme; zat kontras radiologis untuk keperluan medis; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik
secara individu atau dalam kombinasi; zat radioaktif untuk keperluan medis; zat radioaktif yang disegel untuk keperluan
medis===
===Adaan; Adas manis bubuk; Adonan Pastri; Adonan kue buah badam; Adonan makanan yang mengandung tepung;
Adonan makaroni/spageti; Adonan terigu; Adonan yang didinginkan; Agar-agar buah (gula-gula); Amparan Tatak; Amplang;
Andewi (pengganti kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Apam Batil;
Apang; Arang aktif untuk makanan; Ares; Asam Sunti (bumbu; Asida; Asidah; Aunu Senebre; Bahan campuran minuman
berbahan dasar kopi; Bahan dasar pizza; Bahan makanan yang sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Bahan pemanis
untuk kue atau minuman atau makanan; Bahan pengental untuk memasak bahan makanan; Bahan pengental untuk memasak
makanan; Bahan pengganti teh; Bahan pengikat saus; Bahan perekat untuk makanan; Baje Canggoreng; Bakcang (Makanan
beras ketan diisi daging); Bakmi goreng; Bakmi jawa; Bakpao; Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang
tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam
kecap; Bakpia; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Bakwan; Balutan salad bumbu selada; Bandos; Bandrek; Bangle; Baozi (roti
isi); Bawang dayak kering (Bumbu); Bawang merah bubuk; Bay Tat; Bekatul; Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari
Jagung); Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras jepang; Beras organik; Beras padi liar; Beras pratanak;
Beras shirataki; Beras untuk bubur; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacangkacangan, polong-polongan, atau sayuran; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Berego;
Berondong; Berondong jagung; Bihun Bebek; Bihun Goreng; Bihun instan; Bihun tepung kacang instan; Biji kopi; Biji olahan
digunakan sebagai bumbu; Biji rami untuk konsumsi manusia; Biji selasih; Biji-bijian olahan yang digabungkan dalam satu
paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan atau sayuran; Biji-bijian olahan yang digabungkan
dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Biji-bijian yang terbagi dua; Bika Ambon; Bingke; Binte Biluhuta; Binyolos;
Biscotti; Biskuit (manis atau gurih); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit coklat; Biskuit
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kering; Biskuit petit-beure; Biskuit petit-beurre; Biskuit renyah dengan Krim; Biskuit selai kacang; Biskuit tipis kering; Biskuit
untuk menambah nafsu makan; Biskuit yang dilapisi cokelat; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang dilapisi
cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa pisang; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit yang
dilapisi cokelat rasa susu; Bluder; Boba teh durian; Bobongko; Bohromrom; Bola-bola kecil yang terbuat dari tepung tapioka;
Bolen Pisang; Bolo Kemojo; Bolu Koja; Bolu Kojo; Bolu Paranggi; Bolu nanas; Brem; Brownies Coklat; Buah Buni; Bubuk
bahan makanan terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk bahan minuman terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk dan
campuran untuk membuat saus daging dan saus kaldu; Bubuk dari buah prem; Bubuk ginseng dan ginseng merah, bukan
untuk keperluan medis; Bubuk herbal untuk membuat makanan dan minuman herbal; Bubuk kari; Bubuk ngo hiong; Bubuk
spekulas; Bubuk spikulas; Bubuk untuk es krim; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk
membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Bubuk untuk membuat roti; Bubur; Bubur Ase; Bubur Ayam; Bubur Baayak;
Bubur Mengguh; Bubur Pedas; Bubur Sagela; Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan; Bubur havermot; Bubur
jagung; Bubur kacang hijau; Bubur kacang merah; Bubur nasi ayam; Bumbu; Bumbu Acar Kuning; Bumbu Asam Padeh;
Bumbu Ayam Goreng Kuning; Bumbu Ayam Goreng ; Bumbu Ayam Hainan; Bumbu Ayam Kalasan; Bumbu Ayam Panggang;
Bumbu Ayam Saos Inggris; Bumbu Ayam goreng Tumbar; Bumbu Ayam goreng canton; Bumbu Bacem ( Tahu dan Tempe );
Bumbu Bakso; Bumbu Bekicot Goreng; Bumbu Bicap; Bumbu Gado-Gado; Bumbu Garang Asem Daging; Bumbu Gulai;
Bumbu Kacang; Bumbu Kanji Rumbi; Bumbu Karedok/ Terancam; Bumbu Kebuli; Bumbu Krengsengan; Bumbu Lontong
Balap; Bumbu Mie Aceh; Bumbu Nasi Goreng Aceh; Bumbu Nasi Goreng Jawa; Bumbu Pepes; Bumbu Rujak Cingur; Bumbu
Sambel Goreng; Bumbu Sate Ayam; Bumbu Sate lilit; Bumbu Sayur Asin Petis; Bumbu Semanggi; Bumbu Soto Mie; Bumbu
Soto Udang; Bumbu Tahu Campur; Bumbu Tahu Telur; Bumbu Tem Ayam Obat; Bumbu Urap Urap; Bumbu ayam ngohiong;
Bumbu baikut goreng; Bumbu dari buah-buahan; Bumbu ikan bakar; Bumbu instan bubuk; Bumbu masak (moto); Bumbu
masak dalam bentuk bubuk; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu pasta; Bumbu pecel; Bumbu pindang bandeng;
Bumbu rendang; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu untuk sup; Bumbu yang diawetkan; Bumbu-bumbu masak dari
tanaman; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan,
daging atau sayuran; Bumbu ayam goreng; Bumbu ayam kecap; Bumbu bakmoy; Bumbu bali; Bumbu empal goreng;
Bumbu kari singapura; Bumbu nasi goreng oriental; Bumbu nasi goreng pedas; Bumbu nasi uduk; Bumbu sop buntut;
Bumbu sop merah; Bumbu sop ayam; Bumbu soto ayam; Bumbu soto daging; Buras; Burasa; Burger Daging Ayam
(Sandwich); Burger Daging Ikan (Sandwich); Burgo; Burongcong; Busung (Daun Kelapa); Butir gandum yang keras; Butiran
jagung olahan; Buttermilk Pancakes; Cabe Kering; Cacapan Asam (Sambal); Cairan berbumbu untuk merendam makanan;
Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Campuran beras coklat dan hitam; Campuran minuman berbahan dasar teh;
Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Campuran tepung; Campuran untuk roti; Campuran-campuran untuk
membuat kue; Cecek; Celimpungan; Cempedak; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat; Cendol; Cengkir; Chai
Kwe; Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Che Hun Tiau; Chocolate chip cookie; Chutney Tomat; Cilok; CimiCimi (kue kering); Cimol; Cincalok (Bumbu); Cireng; Cokelat dalam bentuk pralin; Coklat terbuat dari bahan campuran antara
dark cokelat dan buah mangrove; Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen; Cone snack [makanan ringan berbahan
dasar tepung]; Cucuru Bayao; Cuka dari sherry; Cuka hitam Cina; Cuka quince (buah); Custard; Dabu Dabu; Daun Mint Kering
(bumbu); Daun jeruk purut kering; Daun mint (bumbu); Daun pandan kering (bumbu); Daun salam kering (bumbu); Daun
salam koja kering (bumbu); Daun sirih kering (rempah-rempah); Dedak; Dodol; Dodol Cempedak; Dodol Kandangan; Dodol
Kedondong; Dodol Kentang Kerinci; Dodol Kole; Dodol buah; Dodol sayur; Doko - Doko Cangkuling; Donat berlubang;
Dumpling ayam dan udang; Ekstra herbal (bumbu); Ekstra ragi untuk makanan; Ekstrak coklat; Ekstrak ginseng dan ginseng
merah, bukan untuk keperluan medis; Ekstrak kopi malt; Ekstrak ragi; Ekstrak ragi sebagai olesan; Ekstrak rempah-rempah;
Emping (kerupuk dari melinjo); Enchilada [roti isi]; Engkak Ketan; Es (air yang dibekukan); Es Brenebon; Es Buah Matoa; Es
Campur; Es Campur Ayung; Es Campur Pelangi Angrek; Es Cendol Betawi; Es Doger; Es Goyang; Es Kelapa Muda Asam
Manis; Es Konsumsi; Es Lilin; Es Manado; Es Palu Butung; Es Selendang Mayang; Es Tiji Mei; Es alam atau buatan; Es
cincau; Es coklat durian; Es ketan durian; Es krim buatan; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim novelties (bentuk
genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Es kristal; Es loli; Es pisang ijo; Es silinder; Es sop durian; Es stik; Es teler; Es
untuk minuman penyegar; Es yang dapat dimakan berbahan dasar air dengan rasa yang dibekukan; Es yang dapat dimakan
terutama terdiri dari yogurt; Extrac nira kelapa (bumbu); Fla [custard]; GIS (bahan pemekar roti); Galamai (dodol khas
Sumatera Barat); Gambir (Rempah-Rempah); Gandaria; Gandasturi; Gandos; Gandum (Oats steel-cut); Gandum giling untuk
makanan manusia; Gandum kupas; Garam meja; Garam rumput laut; Garam untuk pengawetan bahan makanan; Garam,
bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan; Garam, bumbu, rempah-rempah,
bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Gelenak; Gemblong; Getuk (Kue); Glasir dan isian untuk makanan manis; Glasir
karamel; Glasir konfeksioneri; Glasir untuk makanan manis; Glasir untuk produk-produk makanan; Gluten untuk makanan;
Godo Godo; Gogos; Gogoso; Gohok; Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula atau
pemanis (serbuk, cair atau tablet); Gula halus untuk glasir; Gula kacang; Gula nira kelapa; Gula semut; Gula sirup; Gula tetes
untuk makanan; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Gula-gula
beku yang mengandung es krim; Gula-gula beku yang mengandung yoghurt; Gula-gula berisi krim (permen gula-gula); Gulagula berwarna hitam; Gula-gula kacang; Gulai Pisang; Gulali; Gulo Puan; Halua Kenari; Hamburger sandwiches; Hasil
produksi Madu; Hasil produksi coklat; Hasil produksi penggilingan tepung; Haver kupas; Hiasan roti yang dapat dimakan;
Hidangan dan makanan siap saji yang berbahan dasar utama pasta; Hidangan kering-beku dengan bahan utama adalah nasi;
Hidangan yang dimasak; Hintalu Karuang; Infus tanpa obat; Intip goreng (makanan berbahan dasar beras); Itak Gurgur; Jadah
Lemang; Jagung Bose; Jagung Catemak; Jagung Titi; Jagung bakar; Jagung goreng; Jagung yang sudah diolah; Jaje Tunjak
Lapis Poteng; Jalangkote; Jawawut yang dihancurkan; Jawawut yang dikupas; Jelai kupas; Jenang; Jenang ketan hitam;
Jenang waloh; Jepa; Jiaozi pangsit; Jinten bubuk; Jipang; Jorong-Jorong; Jus jahe [minuman]; Kacang Pukul Bagan Siapisiapi; Kakao; Kakao dan kopi buatan; Kapsul kopi terisi; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kapulaga bubuk;
Kapurung; Kapusu; Karamel; Karamel gula-gula; Karasi; Kecalo; Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap manis; Kecap
untuk penyedap rasa; Kecapi; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai makanan; Keju gembung [camilan jagung]; Kelapa
Gongseng (bumbu); Kemang; Kembang Goyang; Kembang Loyang; Kembang gula beku; Kembang gula yang dibekukan
dengan perasa teh, teh herbal dan / atau buah-buahan; Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh herbal dan/atau
perasa buah-buahan; Kemplang; Kencur bubuk; Keningar (bumbu dapur); Kenta; Kepingan jagung; Kerak Telor; Keripik
Bawang; Keripik Kasubi Pahangga; Keripik camilan sereal; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar
gandum; Keripik produksi gandum; Keripik sereal; Kerupuk; Kerupuk Atom; Kerupuk Gendar; Kerupuk Ikan; Kerupuk Jengkol;
Kerupuk Kentang; Kerupuk Pecah Seribu; Kerupuk bawang; Kerupuk ikan aneka rasa; Kerupuk ikan dengan perasa; Kerupuk
jagung; Kerupuk kopi; Kerupuk pisang; Kerupuk sagu; Kerupuk udang aneka rasa; Kerupuk udang dengan rasa; Ketan
bumbu; Ketoprak; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Ketupat; Ketupat Kandangan; Ketupat Sayur; Ketupat tahu; Kiam Ko Kwe;
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Klabat; Klabat bubuk; Klapertaart; Klappertaart; Kolo; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi
cokelat; Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu
bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kremes
dari tepung; Kuah Beulangong; Kuah daging; Kue; Kue Adee; Kue Akar Kelapa; Kue Apang; Kue Apang Colo; Kue Ape; Kue
Bagea; Kue Balapis Manado; Kue Bangket; Kue Bangkit; Kue Baruasa; Kue Berry Bell Trimit; Kue Bhoi; Kue Biji Ketapang;
Kue Bingka Kentang; Kue Bingkang; Kue Bolu Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bolu Suri; Kue Bong Li Pang;
Kue Bugis Betawi; Kue Burgo; Kue Caraisi; Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue Ciput; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente (
Cookies ); Kue Combro; Kue Cubit; Kue Cucur; Kue Dadar Gulung; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange; Kue Delapan Jam; Kue
Dongkal; Kue Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue Gandus; Kue Gegicak; Kue Gemblong; Kue Getas; Kue Gulung; Kue
Jejongkong; Kue Jungkong; Kue Kacang Spesial; Kue Karawo; Kue Kecalo; Kue Keciput; Kue Kelen; Kue Kembang Goyang;
Kue Kericu; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Kui Kui; Kue Kuipau; Kue Kuping Gajah; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Kojo;
Kue Lapis Legit; Kue Lapis Maksuba; Kue Lapis Sagu; Kue Leker; Kue Lepek Binti; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing; Kue Lontar;
Kue Lumpang; Kue Lupis; Kue Manan Samin; Kue Mangkok; Kue Muso; Kue Nastar Keju; Kue Ombusombus; Kue Onde; Kue
Ongol-Ongol; Kue Padamaran; Kue Paso; Kue Pepe; Kue Perut Punai; Kue Pia Saronde; Kue Pinende; Kue Popolulu; Kue
Putri Kandis; Kue Putu; Kue Putu Bambu; Kue Putu Mayang; Kue Rangi; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Sari Penganten; Kue
Satu; Kue Semprit Desa; Kue Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Sie Itek; Kue Siput; Kue Srikaya; Kue Strawberry;
Kue Susu; Kue Talam; Kue Tat; Kue Tenteng; Kue Timphan; Kue Unti; Kue Vanada; Kue berbahan dasar tepung; Kue bika
ambon; Kue choco ball; Kue daging; Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue eccles; Kue
keranjang; Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang mengandung tempe; Kue lumpia; Kue
mentega Denmark; Kue mochi; Kue nanas; Kue pangsit Cina; Kue pastei; Kue pisang; Kue pukis; Kue semolina; Kue
semprong; Kue spiku; Kue tambang; Kue tifor; Kue tradisional; Kue tradisional telur gabus; Kue yang dibubuhi jahe dan gula;
Kue-kue; Kue-kue Denmark; Kue-kue Italia; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Kue-kue
lobak; Kulit lumpia; Kulit won ton (pangsit); Kuncup bunga pohon caprier untuk pembuat saus; Kunyit bubuk; Kunyit kering;
Kunyit putih bubuk (Bumbu); Kunyit*; Labia Dange (Sagu Dange); Lada hitam bubuk (bumbu); Ladran (Kue Kering); Laksa
Betawi; Lakse; Lakse Kuah; Lakso; Lalampa; Lamang; Lapisan gula; Lapisan gula (icing) untuk kue; Lasagna; Lek Tau Suan;
Lemang; Lemang Tapai; Lemper; Lemper Daging; Lempok; Lempok Durian; Lempok Durian Riau; Lenggang; Lengkuas
bubuk; Lepat; Lepet; Lobi-Lobi; Lontong; Lontong sayur; Lopek Bugi; Lumpia basah; Lumpia goreng; Lumpia kering; MSG
(Monosodium Glutamate); Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Madu untuk
Makanan manusia; Madu zaitun; Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan batang berenergi berbahan dasar
madu; Makanan beku terutama terdiri dari biji-bijian olahan; Makanan beku terutama terdiri dari mie; Makanan beku terutama
terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan beku terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan berbahan dasar
madu; Makanan berbahan dasar teh; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan berbentuk batangan yang mengandung
sereal, berprotein dan berenergi ; Makanan bubur beras organik; Makanan dalam kaleng, alumunium kontener/alumunium foil
maupun kanton plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan lauk pauknya dengan tambahan daging sapi/ daging ayam/ikan,
sayur-sayuran, buahan-buahan dalam kaleng.; Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan
atau mi; Makanan dari gandum untuk makan pagi; Makanan pasta farina; Makanan penutup; Makanan penutup beku berupa
air es dengan rasa; Makanan penutup berbahan dasar beras, makanan penutup muesli; Makanan penutup berbahan dasar
sereal [kembang gula]; Makanan penutup mousse; Makanan penutup terbuat dari cokelat; Makanan penutup terbuat dari nasi;
Makanan penutup terbuat dari sereal; Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan pokok orang Meksiko; Makanan ringan
batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan
dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar beras [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan
ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar
sereal dalam bentuk batangan; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu;
Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan rumput laut; Makanan ringan
dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan ringan terutama terdiri dari gandum; Makanan ringan terutama terdiri dari
pasta atau nasi; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau gandum; Makanan
ringan yang terbuat dari tepung kentang; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang dibekukan; Makanan siap saji berbahan
dasar mie yang didinginkan; Makanan siap saji berbasi beras; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari beras;
Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari mie; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari pasta;
Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; Makanan terutama terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan
terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan untuk mencuci mulut berbahan dasar telur; Makanan untuk sarapan terbuat
dari jagung; Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie; Makanan yang dibuat terutama dari pasta; Makanan
yang mengandung tepung; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Malt untuk
makanan; Mantou; Martabak; Martabak Aceh; Martabak bangka; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh
hijau dari jepang latte; Menteng; Merica bubuk; Meses cokelat; Mesis (gula-gula); Meuseukat; Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie
Celor; Mie Gomak; Mie Jalak Sabang; Mie Keriting; Mie Koba; Mie Korea; Mie Lendir; Mie Pantiaw; Mie Sagu; Mie Tarempa;
Mie Terbang; Mie Titi; Mie Vietnam; Mie beras cina; Mie italia; Mie jepang; Mie kering (rehydratable) seperti soba kering
(organik), udon kering (organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie kering untuk bayi termasuk udon kering
untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi.; Mie segar; Mie shirataki; Mie yang dibekukan hingga ke
bagian dalam; Mie yang didinginkan; Mie yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacangkacangan, polong-polongan, atau sayuran; Mie yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari Singkong; Milu Siram;
Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Es Air Mata Pengantin; Minuman Es Jeruk Kunci; Minuman Es Kacang Merah;
Minuman Es Laksamana Mengamuk; Minuman Es Sirup Mak Inang; Minuman Jus Pinang; Minuman Kopi Hawai; Minuman
Martebe; Minuman Roco Timun; Minuman Sirsak Markisa; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh termasuk
teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman beras kencur; Minuman berbahan dasar kopi
espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman berbahan dasar madu; Minuman berbahan dasar
makanan berbasis susu (dairy); Minuman berbahan dasar teh bunga blimbing wuluh; Minuman berbahan dasar teh bunga
dahlia; Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella; Minuman berbahan dasar
teh bunga telang; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa susu;
Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman es krim; Minuman jahe
(teh jahe); Minuman jahe merah; Minuman jahe merah siap minum; Minuman kakao; Minuman karamel; Minuman karamel
dengan campuran susu; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi
espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman kunyit
asam; Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri; Minuman serbuk daun
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kelor; Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa alpukat (moringa avocado); Minuman serbuk daun kelor organik
royal moringa rasa coklat (moringa chocolate); Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa jahe (moringa ginger);
Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Minuman serbuk daun kelor organik
royal moringa rasa latte (moringa latte); Minuman serbuk rasa campuran buah beri; Minuman teh dengan atau tanpa susu;
Minuman teh krisan; Minuman temulawak; Minyak cabe; Miso; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi
dan cokelat); Model; Muesli; Muffin Inggris; Muffins; Nasi; Nasi Antah; Nasi Aron; Nasi Ayam ala Sihlin; Nasi Ayam Bakar Bali;
Nasi Ayam Bakar Bumbu Padang; Nasi Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bakar Solo; Nasi Ayam Bakar Taliwang; Nasi
Ayam Betutu; Nasi Ayam Bumbu Bali; Nasi Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam Cabai Hijau; Nasi Ayam Fillet Crispy; Nasi Ayam
Geprek; Nasi Ayam Geprek Cabe Hijau; Nasi Ayam Geprek Keju; Nasi Ayam Geprek Sambal Matah; Nasi Ayam Goreng
Bumbu Kelapa; Nasi Ayam Goreng Kuning; Nasi Ayam Goreng Lengkuas; Nasi Ayam Goreng Mentega; Nasi Ayam Isi Buluh;
Nasi Ayam Kailo; Nasi Ayam Kalasan; Nasi Ayam Karage; Nasi Ayam Katsu; Nasi Ayam Kecap; Nasi Ayam Kecombrang;
Nasi Ayam Kemangi; Nasi Ayam Krispi; Nasi Ayam Lada Hitam; Nasi Ayam Paniki; Nasi Ayam Pedas; Nasi Ayam Penyet;
Nasi Ayam Pop; Nasi Ayam Rica Rica; Nasi Ayam Sambal Matah; Nasi Ayam Suwir sambal kecombrang; Nasi Ayam
Tuturuga; Nasi Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Nasi Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi
salted egg); Nasi Ayam crispy original (Ayam goreng tepung original); Nasi BBQ Saus Jawa; Nasi Bakar Ayam; Nasi Balap
Puyung; Nasi Begana; Nasi Bekepor; Nasi Berkat; Nasi Bola Tuna; Nasi Burung Puyuh; Nasi Cakalang Cabai Hijau; Nasi
Cakalang Rica Rica; Nasi Cakalang Suwir Pedas; Nasi Cakalang Woku; Nasi Cakalang suwir kecombrang; Nasi Campur Bali;
Nasi Cumi Cabe hijau; Nasi Cumi pedas; Nasi Daun Jeruk; Nasi Dendeng Balado; Nasi Dendeng Batoko; Nasi Empal Daging;
Nasi Gemuk; Nasi Goreng Bakso; Nasi Goreng Bakso Paket Ekonomi; Nasi Goreng Jawa; Nasi Goreng Kampung; Nasi
Goreng Kecombrang; Nasi Goreng Oriental; Nasi Goreng Paket Eksekutif; Nasi Goreng Parahyangan; Nasi Goreng Seafood;
Nasi Goreng Sosis; Nasi Goreng Tek-Tek; Nasi Goreng Teri; Nasi Gulai Nangka; Nasi Ikan Asam Manis; Nasi Ikan Bakar
Sambal Dabu; Nasi Ikan Dabu Dabu; Nasi Ikan Pesmol; Nasi Ikan Saus Padang; Nasi Ikan Uilulia; Nasi Jagung; Nasi Jaha;
Nasi Jhejhen dari Madura; Nasi Jinggo; Nasi Karage; Nasi Kari Ayam; Nasi Kari Sapi; Nasi Katsu; Nasi Kebuli; Nasi Kotaraja;
Nasi Krengseng; Nasi Krengsengan Ayam; Nasi Kresengan Mercon; Nasi Kuning; Nasi Lapola; Nasi Lemak Ayam; Nasi
Lemak Khas Riau; Nasi Lemak Melayu; Nasi Liwet; Nasi Opor Ayam; Nasi Padang; Nasi Pepes Ayam; Nasi Pepes Ayam Bali;
Nasi Pepes Ikan; Nasi Pepes Tahu; Nasi Pepes Tempe; Nasi Pepes Teri; Nasi Rames; Nasi Rames Bali; Nasi Rames Cirebon
(Nasi Jamblang); Nasi Rames Gresik (Nasi Krawu); Nasi Rames Gudek; Nasi Rames Nusantara; Nasi Rames Oriental; Nasi
Rames Padang; Nasi Rames Pekalongan (Nasi Megono); Nasi Rendang Ayam; Nasi Rendang Ayam Kacang Merah; Nasi
Rendang Sapi; Nasi Sambal Goreng Ati Kentang; Nasi Sambal goreng Teri; Nasi Sapi Krengseng Mercon; Nasi Sapi Lada
Hitam ; Nasi Sate Ayam; Nasi Semur Ayam; Nasi Semur Daging Sapi; Nasi Subut; Nasi Telur Balado; Nasi Telur Bumbu
Rendang; Nasi Telur Dadar Padang; Nasi Tepeng; Nasi Teriyaki; Nasi Terong Balado; Nasi Tuna Balado; Nasi Tuna Bumbu
Bali; Nasi Tuna Pedas Kemangi; Nasi Tuna Saus Asam Manis ; Nasi Tuna Woku; Nasi Uduk; Nasi Ulam; Nasi Urap; Nasi
Yakiniku; Nasi campuran dengan sayuran, ekstrak ayam, ekstrak daging, keju, kacang, polong-polongan (kacang), rempahrempah, perasa, bumbu dari tumbuhan, bumbu; Nasi coklat sudah diolah dalam kemasan; Nasi dalam kemasan; Nasi goreng
katsu; Nasi gurih Ayam penyet; Nasi gurih krengsengan Mercon; Nasi gurih telur balado; Nasi hitam sudah diolah dalam
kemasan; Nasi jepang sudah diolah dalam kemasan; Nasi kepal; Nasi krengsengan mercon; Nasi krengsengan sapi; Nasi
lemak; Nasi merah sudah diolah dalam kemasan; Nasi organik sudah diolah dalam kemasan; Nasi untuk bubur; Nasi, pasta
dan mie; Ngohiong (Bumbu); Nougat kacang; Ocha / teh jepang; Olahan yang terbuat dari gula; Olahan yang terbuat dari
sereal; Olesan berbahan dasar coklat; Olesan kakao; Olesan manis (madu); Onyop; Pacri Nanas; Pai isi daging; Paket
makanan dalam kotak yang terdiri dari nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; Pala Manis; Pala bubuk;
Panada; Panettone (roti manis); Pangsit; Pangsit goreng; Pangsit hot pot; Pangsit ikan; Pangsit telur; Papeda; Pasta; Pasta
cabai dalam minyak; Pasta cabe untuk digunakan sebagai bumbu; Pasta kari hijau; Pasta kari masman; Pasta kari merah;
Pasta kue; Pasta yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan,
atau sayuran; Pasta, saus dari lemak, saus dan pelapis untuk penyedap makanan; Pastel berisi daging dan sayuran; Pastel
daging; Pasung; Pati termasuk pati yang dimodifikasi untuk makanan; Pembungkus pastry (kue); Pengental Tahu; Pengental
untuk tahu; Pengganti Mayones; Pengganti Saus Tiram; Pengkang; Penguat rasa; Penyedam makan (bumbu); Penyedap rasa
(selain minyak essensial) untuk ditambahkan ke makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa dan aroma (selain minyak sari
untuk kue); Penyedap rasa dan aroma kopi; Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; Penyedap rasa/aroma
selain minyak esensial; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial untuk kue; Pepe (Kue Manis); Perasa alami dan perasa
herbal (selain minyak esensial); Perasa, selain minyak esensial, untuk makanan dan minuman; Permen; Permen Asam;
Permen Jahe; Permen Kristal bening; Permen Pastilles; Permen Pelega Tenggorokan; Permen cokelat; Permen karet
(anggur/wine); Permen kenyal; Permen pedas; Permen stik; Permen susu; Permen susu dalam bentuk bubuk; Pesak (Sekam
Padi); Petatas; Pilus; Pizza (roti); Pizza beku; Pletek; Popcorn yang diberi perasa; Popcorn yang dilapisi perasa; Pretzels
(kue); Produk gula-gula dan kembang gula; Produk kembang gula rami yang dapat dimakan dan produk kembang gula yang
berasal dari atau diresapi dengan rami; Produk kue dan kembang gula; Produk makanan berbahan dasar beras, tepung,
oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Produk untuk bumbu atau penyedap bahan makanan, rempahrempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Produk zat tepung untuk makanan; Produk-produk es krim
berbahan dasar kacang kedelai; Produk-produk kakao ; Produk-produk susu; Puding (makanan penutup); Puding Natal;
Puding dari telur, susu dan gula; Puding kering; Puding pencuci mulut instan; Puding semolina; Pulut Nasi; Putu Cangkiri;
Quinoa dan sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan,
polong-polongan, atau sayuran; Quinoa dan sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan
perasa; Ragi dalam bentuk pil (bukan untuk pengobatan); Ragi untuk adonan; Rambutan Goreng; Ramuan beraroma untuk
makanan; Ravioli; Rempah-rempah terbuat dari pohon berry; Rempeyek; Risoles; Risoles Ayam; Risoles Daging; Risoles
durian mozarella; Roti Buaya; Roti Canai; Roti Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya Kukus
Pandan; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti babi; Roti bagelan; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti kadet; Roti
kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti kukus Cina; Roti lapis hotdog;
Roti manis; Roti manis isi; Roti mantau; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah
srikaya; Roti pastry; Roti perancis; Roti prata; Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti
tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti yang mengandung tempe; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich,
biskuit; Saffron (rempah-rempah); Sage [bumbu]; Sagon (Kue); Sagu Lempeng; Sagu Woku Komo-Komo; Sagu mutiara; Sahi
(Teh); Sambal Andaliman; Sambal Bajak; Sambal Bakasang; Sambal Balado; Sambal Bali; Sambal Bawang; Sambal Cabe
Hijau; Sambal Colo-Colo; Sambal Geprek; Sambal Goreng Ati Kentang; Sambal Goreng Kentang Teri; Sambal Hijau; Sambal
Ikan Teri; Sambal Kampung; Sambal Lingkung; Sambal Matah; Sambal Roa; Sambal Rusip; Sambal Terasi; Sambal Tombur;
Sambal Tuktuk; Sambal baby cumi; Sambal bakso; Sambal cabe kering; Sambal cabe kering aneka rasa; Sambal cabe tabur;
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Sambal cabe tabur aneka rasa; Sambal cobek; Sambal dari buah-buahan bawang merah; Sambal goreng; Sambal goreng
Teri; Sambal pedas manis; Sambal tabur; Sambal Gledek; Sambal Merah Padang (Sambal); Sambas; Sambel Bajak; Sambel
Ijo; Sambel Ikan Asin; Sambel Lumpang; Sambel Teri Kacang; Sambel Tomat; Sambel penyetan; Sambel tumpang;
Sambelingkung; Samosa; Sandwich egg cheese; Sandwich smoked beef cheese; Sanger; Sasagun; Sashimi Tuna; Saus;
Saus (bumbu masak), saus salad; Saus Pico de Gallo; Saus Pizza; Saus Worcestershire; Saus ayam; Saus cabai pedas
(sriracha); Saus celup berbahan dasar coklat; Saus dalam kemasansauces in a pouch; Saus kacang kedelai; Saus kari kuning
asam; Saus kari panang; Saus kental untuk penambah rasa; Saus pasta panggang; Saus sayuran asam; Saus siap saji; Saus
tom-yum; Saus untuk es krim; Saus untuk memasak [bumbu masak]; Saus untuk pasta dan nasi; Saus untuk tumisan;
Savarin; Seblak; Sediaan aromatik untuk es krim; Sediaan aromatik untuk kue; Sediaan aromatik untuk kue kering; Sediaan
aromatik untuk makanan; Sediaan aromatik untuk membuat tisan non-obat; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan
berbahan karbohidrat untuk makanan; Sediaan hidangan nasi; Sediaan hidangan pasta; Sediaan karbohidrat untuk makanan;
Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Sediaan pasta; Sediaan ravioli; Sediaan rempah-rempah; Sediaan sayuran untuk
digunakan sebagai pengganti kopi; Sediaan sereal; Sediaan terbuat dari gandum termasuk serpih-serpih gandum; Sediaan
untuk membuat ke dalam saus; Sediaan untuk membuat krim kocok; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu
berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Sediaan untuk
membuat saus kaldu; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Seduhan bukan untuk pengobatan; Seduhan dari rempahrempah; Sengkulun (Kue Tradisional); Serabi Jakarta; Serbat (es yang dapat dimakan); Serbuk garut Jepang untuk keperluan
kuliner; Sereal batangan berprotein tinggi; Sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat
dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan
bumbu dan perasa; Sereh kering (Bumbu); Serpihan sereal; Sinonggi; Sirup berwarna keemasan; Snack Bar (Makanan);
Sokko / Sangkolo; Songkolo Bagadang; Sorbet (es); Soufflé (makanan penutup); Spageti yang belum dimasak; Spaghetti
Meatballs; Spätzle (Pasta); Stik Keju; Sumpia abon; Sumpia abon sapi; Sumpia ayam; Sumpia udang; Sumpia vegetarian;
Sushi; Tablet hisap (tidak mengandung obat); Taffy (gula-gula); Talam Sagu Bakar; Tape Ketan; Tape Uli (Beras Ketan); Tart
treacle (Dessert khas Inggris); Tauco; Teh (bebas kafein) dengan pemanis tambahan; Teh Ginseng; Teh Jepang yang terbuat
dari bubuk kombu [kelp]; Teh Krisan; Teh Oolong; Teh Tarik; Teh bunga tisane; Teh dan teh herbal; Teh daun kelor; Teh daun
sirsat; Teh herbal dan seduhan herbal; Teh herbal daun kelor; Teh herbal untuk pengunaan dalam makanan; Teh herbal yang
mengandung kelor; Teh hijau jepang; Teh hitam es; Teh latte; Teh lemon; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh
serai; Teh serbuk daun kelor; Teh yang menggunakan kelor; Teh, termasuk teh herbal, teh buah, teh rooibos, dan teh lain
yang memiliki rasa; Temulawak bubuk (bumbu); Tepung Jawawut; Tepung atau Serbuk dari daun kelor yang dapat diminum
atau dimasak menjadi tambahan makanan; Tepung atau serbuk daun kelor untuk konsumsi; Tepung dan sediaan-sediaan
yang terbuat dari gandum; Tepung dari daun tanaman kelor untuk makanan; Tepung dari daun tanaman kelor untuk minuman;
Tepung gaplek; Tepung gula; Tepung jagung; Tepung kental buat makanan; Tepung kentucky; Tepung ketan; Tepung panir;
Tepung peyek; Tepung tapioka untuk makanan; Tepung terbuat dari terigu, canola, kedelai, jagung, quinoa, amaranth, spelt
dan beras; Tepung untuk makanan; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Tetu; Thyme kering untuk digunakan sebagai bumbu;
Tili Aya; Tinutuan; Tiwul instan; Tong tjiu pia; Tortila gulung diisi potongan ayam; Trehalosa untuk makanan dan minuman;
Trufel coklat; Turkish delight (gula-gula); Uli (Makanan Dari Beras Ketan); Uli Ketan; Vermiseli pita; Vinaigrettes untuk salad;
Wafer (kue); Wafer (pie); Wafer sundae; Wajik; Wingko; Won ton (pangsit china); Yangko (kue moci); Yoghurt beku; Yogurt
Beku; Yogurt beku (es yang dapat dimakan); Yorkshire (puding); Yutiao; Zat pengikat untuk es konsumsi; Ziti (Makanan khas
Amerika); acar jahe [bumbu]; acar manis [bumbu]; adas bintang; adas manis; aditif gluten untuk keperluan kuliner; adonan;
adonan biscotti; adonan biscotti beku; adonan brownies; adonan brownies beku; adonan crepe; adonan empanada; adonan
filo; adonan filo pastry; adonan kue; adonan kue beku; adonan panekuk; adonan pastry yang sudah digulung; adonan pizza;
adonan puff pastry (roti); adonan roti; adonan untuk membuat crepes; adonan wafer; adonan yang dipilin untuk digoreng;
adonan yang mengandung larva serangga; adonan yang mengandung serangga; affogato [minuman berbasis kopi yang
mengandung es krim]; agave nectar [pemanis alami]; air berperisa yang dibekukan; air garam untuk digunakan dalam koktail;
air garam untuk memasak; air laut untuk memasak; air madu; allspice (lada); almond berlapis cokelat; almond berlapis gula;
almond berlapis permen; almond manis; ampiang ikan; ampiang kerang; ampiang telur ketam; ampiang tinta cumi; ampiang
udang; angel-hair (pasta); apel berlapis permen; apple betty (hidangan penutup); arem-arem; aroma untuk makanan/kue;
asam [bumbu]; asam chutney; bagel multigrain; baguettes [Roti Prancis]; bahan Penstabil krim kocok; bahan dasar kakao
untuk produk manisan; bahan makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang diekstrusi; bahan makanan
mengandung cokelat; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pelembut kue; bahan pengental untuk makanan;
bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai; bahan pengganti gula; bahan pengganti kopi; bahan pengganti marzipan;
bahan pengikat sosis; bahan pengikat untuk es krim; baking cokelat; baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan
memanggang]; baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan memasak]; baklava; bakpao; bakpao isi daging; bakso yang
terbuat dari kanji; balok es; balsamic glaze [pemanis alami]; bar energi dan makanan ringan berbahan dasar gandum dan
cokelat; bar gula-gula; bar muesli; barbari [roti datar]; batang energi berbasis sereal; batang energi berbasis sereal yang
mengandung larva serangga; batang energi berbasis sereal yang mengandung serangga; batang energi, selain untuk
keperluan diet atau medis; batang energi, selain untuk tujuan diet atau medis; batang es buah; batang nougat berlapis cokelat;
batangan berbahan dasar cokelat; batangan es susu; bawang bawang merah; bawang merah olahan untuk digunakan
sebagai bumbu; bawang putih bubuk; bawang putih cincang [sambal]; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu;
bawang putih purée [bumbu]; beras analog; beras analog (Beras yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras hitam;
beras ketan; beras merah; beras plumula untuk makanan; beras putih; beras sekam; bhakri [flatbread]; bibimbap [Hidangan
Korea yang terdiri terutama dari nasi dengan tambahan sayuran dan daging sapi]; bibimbap [nasi dicampur dengan sayuran
dan daging sapi]; bibit gandum untuk makanan manusia; bihun; bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; bihun coklat; biji bayam
olahan; biji chuang chia [bumbu]; biji cokelat; biji jagung panggang; biji jagung sedang dipanggang; biji jali [bumbu]; biji jintan
[bumbu]; biji ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; biji ketumbar, dikeringkan; biji kiwicha olahan; biji kopi berlapis
cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; biji olahan untuk digunakan sebagai bumbu; biji
pala; biji rami untuk keperluan kuliner [bumbu]; biji rami untuk tujuan kuliner [bumbu]; biji wijen [bumbu]; biji-bijian beku; bijibijian cannihua olahan; biji-bijian olahan; bindaetteok [Pancake gaya Korea yang dibuat dengan kacang hijau]; bing [flatbread];
biscuit tipis terbuat dari sereal; biskuit; biskuit asin; biskuit bawang; biskuit bebas gluten; biskuit buttermilk; biskuit gula; biskuit
gurih; biskuit malt; biskuit manis; biskuit marshmallow berlapis cokelat yang mengandung toffee; biskuit mentega kecil; biskuit
rasa keju; biskuit untuk keju; biskuit vegetarian; biskuit yang tidak manis; biskuit-biskuit; blackstrap molasses [pemanis alami];
blinis; bola keju gembung [camilan jagung]; bola nasi ketan; bola-bola ubi; bonbons terbuat dari gula; brondong jagung;
brownies; buah hancur; buah kering berlapis cokelat; buah yang dilapisi cokelat; bubuk anggur merah untuk digunakan
sebagai bumbu; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai penyedap makanan; bubuk bawang; bubuk bawang putih;
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bubuk biji perilla untuk keperluan kuliner; bubuk cabai; bubuk cabai [bumbu]; bubuk cengkeh [rempah-rempah]; bubuk cokelat
untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk coklat; bubuk custard; bubuk daun kelor dimakan mengandung kelor; bubuk
dimakan mengandung kelor; bubuk kakao instan ; bubuk kari [rempah-rempah]; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; bubuk
kelapa kering [pemanis alami]; bubuk kokoa; bubuk kurma kering [pemanis alami]; bubuk madu mentah kering [pemanis
alami]; bubuk mustard [rempah-rempah]; bubuk pengembang; bubuk ragi; bubuk saus; bubuk soda kue; bubuk stevia kering
[pemanis alami]; bubuk teh instan; bubuk untuk membuat es krim; bubuk untuk menggoreng ayam; bubuk wasabi; bubuk
wasabi [lobak Jepang]; bubur; bubur beras untuk keperluan kuliner; bubur gandum; bubur instan; bubur manis; bubur nasi;
bubur tepung beras; bubur, dengan basis susu, untuk makanan; bumbu; bumbu berbasis ara kering; bumbu cabai; bumbu dan
bumbu; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman; bumbu kacang kedelai [penyedap]; bumbu kari;
bumbu makanan terutama terdiri dari saus tomat dan salsa; bumbu masak; bumbu nasi goreng; bumbu nasi kuning; bumbu
olahan [bumbu]; bumbu opor; bumbu pasta; bumbu pasta kari; bumbu pasta laksa; bumbu pasta nasi ayam; bumbu rawon;
bumbu rujak; bumbu sayur asem; bumbu sayur lodeh; bumbu selain minyak esensial; bumbu semur; bumbu sop; bumbu taco;
bumbu taco [bumbu dan rempah-rempah untuk taco]; bumbu taman, diawetkan [bumbu]; bumbu umami; bumbu yang dioles;
bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh; bunga lawang; bunga rampai; bungkil kacang; bungkus pangsit;
burger kalkun [sandwich]; burger kedelai [roti sandwich]; burger keju [sandwich]; burger sayur [sandwich]; burger vegetarian
[sandwich]; burrito; butiran kopi berbentuk kristal sebagai pemanis; butterscotch; béchamel [saus putih]; cabai kering [bumbu];
cabe jamu (bumbu); cabe lembut dalam keadaan basah; cake frosting [icing]; cakwe/cakue; callisons [gula-gula]; calzone;
camilan granola; camilan granola dengan campuran buah kering dan kacang sebagai makanan ringan; camilan jagung
gembung; camilan jagung kembung rasa bumbu; camilan jagung rasa keju; camilan muesli; campuran adonan; campuran
adonan tempura; campuran adonan untuk okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; campuran beku; campuran bubuk untuk
sediaan minuman cokelat; campuran bumbu; campuran bumbu kari; campuran bumbu kering untuk rebusan; campuran
bumbu untuk rebusan; campuran cokelat panas; campuran crêpe; campuran custard; campuran donat instan; campuran es
krim; campuran gula-gula instan; campuran isian berbasis roti; campuran kakao; campuran kopi; campuran kopi dan sawi
putih; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran kue; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel
atau popcorn; campuran muffin; campuran pancake gurih; campuran panekuk; campuran panekuk instan; campuran pastry;
campuran puding instan; campuran puding pencuci mulut instan; campuran rempah-rempah; campuran remuk; campuran roti;
campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk pasta; campuran saus; campuran saus [bumbu]; campuran
sawi putih dan sawi putih untuk digunakan sebagai pengganti kopi; campuran untuk membuat serbat [es]; campuran untuk
membuat teh; campuran untuk membuat teh chai; campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh
kombucha; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; campuran
untuk sediaan saus; campuran-campuran untuk membuat produk-produk roti; cancha paccho [kernel jagung yang
dipanggang]; cancha serrana [kernel jagung yang dipanggang]; cangkir cokelat yang bisa dimakan; cangkir wafel berlapis
cokelat; cangkir wafel yang dapat dimakan; cangkir wafer yang dapat dimakan; cannelloni; caper; cappuccino; cañihua,
diproses; cengkeh (bumbu); cengkeh [rempah-rempah]; chalupa [tortilla jagung]; chapati; chapati [roti tidak beragi]; chervil,
diawetkan; chestnut panggang dilapisi dengan sirup [kembang gula]; chetney bit; chimichangas [tortilla isi goreng]; chinese
stuffed dumplings (gyoza, cooked); chocolate fudge; chow mein [hidangan berbasis mie]; chow mein mie; chow-chow [bumbu];
chulpi [kernel jagung yang dipanggang]; churros; chutney; chutney (saus) apel; chutney mangga; chutney mangga [sambal];
chutney tomat hijau; chutneys [bumbu]; cobbler (hidangan) apel; cokelat; cokelat batangan; cokelat couverture; cokelat dan
produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; cokelat dengan lobak Jepang;
cokelat menyebar mengandung kacang-kacangan; cokelat pahit; cokelat putih; cokelat tanpa pemanis; cokelat yang
mengandung susu; cokelat éclairs; cokelat-cokelat susu, kacang atau buah; coklat; coklat batangan diisi; coklat bebas susu;
coklat berisi ekstrak buah; coklat diisi; coklat hitam; coklat instan; coklat mousses; coklat panas; coklat pasta; coklat setengah
manis; coklat, permen dan hadiah biskuit menghambat; cookie bebas gluten; cookie berlapis cokelat; cookie yang
mengandung serangga; corn curls [camilan jagung kembung rasa rasa]; coulis buah [saus]; couscous [semolina]; crab boil
[bumbu]; cream of tartar untuk keperluan kuliner; creme brulee; crepes; crispbread; croissant; crouton; crumble (hidangan)
apel; crumpets; cuka; cuka anggur; cuka apel; cuka arak; cuka balsamik; cuka beras; cuka bir; cuka blackcurrant; cuka buah;
cuka buah Kiwi; cuka buah kiwi; cuka delima; cuka hasil penyulingan; cuka kelapa; cuka kental; cuka kesemek; cuka
kombucha; cuka kurma; cuka malt; cuka palem; cuka putih; cuka rasa; cuka raspberry; cuka sushi; cuka tebu; cuka tomat;
cuka, saus [bumbu]; cuka, saus dan bumbu lainnya; cupcake beku; cupcake cokelat; custard [makanan penutup panggang];
date nectar [pemanis alami]; daun ketumbar, dikeringkan; daun stevia (pengganti gula); daun teh; daun teh, yang diproses;
dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi cokelat untuk pohon Natal; dekorasi fondant untuk kue;
dekorasi gula untuk kue; dekorasi kertas nasi untuk kue; dekorasi kue yang terbuat dari gula-gula; dekorasi marzipan untuk
kue; dekorasi permen untuk kue; dekorasi wafer yang dapat dimakan untuk kue; dessert mousses [gula-gula]; dessert soufflés
(hidangan); dodol garut; donat; dressing salad mengandung krim; dressing untuk salad; dressings for salad (saus); dripper
kopi bubuk sekali pakai, diisi; dulce de leche (hidangan); ekstrak kakao untuk konsumsi manusia; ekstrak kopi; ekstrak malt
digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk minuman; ekstrak
malt untuk digunakan sebagai penyedap makanan; ekstrak malt untuk makanan; ekstrak ragi untuk konsumsi manusia;
ekstrak teh untuk keperluan kuliner; ekstrak untuk digunakan sebagai perasa makanan, selain minyak esensial; ekstrak, selain
minyak esensial, untuk membumbui bahan makanan; ekstrak, selain minyak esensial, untuk minuman penyedap; empadões
veganos [kue vegan]; empanadas veganas [pai vegan kecil]; enting-enting; enting-enting kacang; es; es agar-agar buah; es
batu; es batu bentuk kotak; es batu bentuk tabung; es buah; es buah yang bisa dimakan; es dalam bentuk bubuk atau butiran;
es gula; es kopi; es krim; es krim berbahan dasar yogurt, es krim sebagai unsur utama; es krim buah; es krim dan produk es
krim; es krim dengan menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es krim gateaux; es krim mochi; es
krim soft-serve (hidangan penutup); es krim sundae; es krim susu; es krim tanpa-susu; es krim utamanya terdiri dari yoghurt;
es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; es lilin (popsicle); es makanan; es mambo; es muncul; es podeng; es
putar; es rasa; es sayuran yang dapat dimakan; es serut; es serut dengan kacang merah manis; es susu; es teh; es termasuk
serbat-serbat; es untuk penyegaran; es yang dapat dimakan; es, alami atau buatan; es-es; esens untuk bahan makanan,
kecuali esens eterik dan minyak esensial; esensi kopi; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan selain minyak
esensial; espreso; essens untuk bahan makanan selain untuk minyak esensial; fa gao [kue bolu kukus]; fermentasi untuk
pasta; fettuccine; flapjacks [bar gandum]; flapjacks [kue wajan]; flatbreads; focaccia [roti]; fondant; fondant digulung; fondants
[gula-gula]; fritters (kue) apel; fruktosa untuk keperluan kuliner; fudge; fusilli; gandum hancur; gandum malt disiapkan untuk
keperluan kuliner; gandum utuh yang dimasak; gandum yang dihancurkan; gandum yang ditumbuk; gandum, diolah; gandum,
diproses; garam; garam bawang; garam bawang putih; garam beraroma; garam berbumbu; garam berbumbu untuk memasak;
garam berikat (garam kotak); garam masala; garam meja dicampur dengan biji wijen; garam seledri; garam untuk memasak;
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garam untuk mengawetkan bahan makanan; garam yang bisa dimakan; garam, mustard; gelang permen; gelatin rasa [manis];
gelatin rasa dan manis; gelato; getuk; gilingan Kasar Bubur Jagung; gimbap [hidangan nasi Korea]; ginseng olahan untuk
digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; glasir madu treacle untuk ham;
glasir untuk makanan; glukosa untuk keperluan kuliner; gluten gandum kering; gluten yang diolah sebagai bahan makanan;
gnocchi berbahan dasar semolina; gnocchi berbasis tepung; gochugaru [bubuk cabai merah]; gochujang [pasta cabai
fermentasi]; granola; granola bar; gula; gula almond; gula anggur; gula aren; gula batu; gula beku; gula berputar (dekorasi
kue); gula bit; gula buah; gula bubuk; gula butterscotch; gula cair; gula demerara; gula gula non-obat; gula gula rasa; gula gula
rebus; gula gula untuk menghias kue; gula jarak; gula jawa; gula karamel; gula kayu manis; gula kelapa; gula kelapa [pemanis
alami]; gula kristal; gula kristal (selain gula-gula); gula kristal putih; gula kristal untuk keperluan kuliner; gula kurma; gula madu
herbal; gula manis rebus; gula maple; gula mentah; gula merah; gula muscovado; gula pasir; gula pastilles (manisan); gula
permen karet; gula rebus; gula tebu; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula vanila; gula, madu, sirup; gula, madu, tetes
(treacle); gula-gula; gula-gula bebas gluten; gula-gula dalam bentuk beku; gula-gula dan dekorasi cokelat untuk pohon Natal;
gula-gula dengan menggunakan teh; gula-gula dengan menggunakan teh hijau bubuk; gula-gula dingin; gula-gula non obat;
gula-gula termasuk permen karet bukan obat; gula-gula tidak mengandung obat; gula-gula untuk dekorasi pohon Natal; gulagula untuk makanan; gulungan kayu manis; gulungan sosis; gulungan sosis segar; gyoza; halvah; ham glasir; hamburger
[sandwich]; hardtack [biskuit]; harissa [bumbu]; havermut; herbal kering untuk keperluan kuliner; hiasan berbahan dasar
cokelat atau kakao untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan; hiasan berbahan dasar gula untuk keperluan yang
berhubungan dengan makanan; hiasan kue yang dapat dimakan; hidangan kering beku dengan bahan utama pasta; hidangan
pasta; hidangan penutup puding berbahan dasar nasi; hidangan utama yang terdiri dari pasta atau nasi; hot dog [sandwich],
pai daging; ice cream bars [gula-gula]; icing bukan dari susu; infus [bukan obat]; infus fieldmint; infus herbal; infus mint; infus
peppermint; infus, bukan obat; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk kacang]; injera [flatbread]; intip (makanan terbuat
dari nasi yang di goreng); irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue kering]; isi berbahan dasar cokelat untuk kue dan pai; isi
berbahan dasar coklat, isi berbahan dasar custard dan icing bukan dari susu; isi berbahan dasar custard untuk kue dan pai; isi
bukan dari susu, yaitu, isi berasal dari biji padi-padian; isi cokelat untuk produk-produk roti; isian kantong penyaring kopi tetes;
jagung giling; jagung panggang; jagung, digiling; jagung, diolah; jagung, dipanggang; jahe [bumbu]; jahe bubuk untuk
digunakan sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu]; jambalaya [sajian nasi Creole pedas dengan campuran ikan dan
daging seperti udang, ayam, ham, dan sosis pedas]; jeli buah [gula-gula]; jeotgal [Bumbu Korea yang terbuat dari makanan
laut asin dan fermentasi]; jiaozi [boneka pangsit]; jinten (bumbu); kacang (gula-gula); kacang berlapis cokelat; kacang berlapis
gula [gula-gula]; kacang brazil dilapisi cokelat; kacang dilapisi gula; kacang jeli; kacang macadamia berlapis cokelat; kafein
tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kakao yang mengandung kelor; kaki cokelat; kalung
permen; kanji dr tepung jagung; kantong teh; kantong teh tanpa obat; kapsul cappuccino, terisi; kapsul kopi ginseng, terisi;
kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kapsul teh, diisi; kapsul yang mengandung infus herbal; kapulaga (bumbu); kapulaga
[bumbu]; karak beras; karamel [permen]; karamel berlapis cokelat; karamel diisi; karamel keras berlapis gula; kari; kari
[rempah-rempah]; kasha; kasutera [kue bolu Jepang]; kayu manis [rempah-rempah]; kayu manis tanah; kecap; kecap [soy
sauce]; kecap dengan tekstur lembut; kecap pedas; kekacauan [flatbread]; kelor yang mengandung tepung kelor; kemangi,
keringkan; kembang gula; kembang gula beku berbahan dasar almond; kembang gula beku berbahan dasar kacang kedelai;
kembang gula beku berbahan dasar kacang mete; kembang gula beku berbahan dasar kacang polong; kembang gula beku
berbahan dasar kelapa; kembang gula beku berbahan dasar sereal; kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh
herbal dan/atau buah-buahan; kemiri (bumbu); keping cokelat; kepingan kayu alami (panggang) ditambahkan ke anggur untuk
meningkatkan rasanya; kerang Taco; kerang kue kering; keripik [produk sereal]; keripik berbahan dasar biji-bijian; keripik
butterscotch; keripik camilan sereal instan; keripik gandum utuh; keripik jagung; keripik kacang (gula-gula); keripik nasi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071965
: 22/10/2021 16:59:17
:
: PT. Trilliun Investama Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Gempol – Bangil, Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo + Trilliun TRANSPARAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Orange, Hitam, Putih
: 19
: ===Bahan bangunan plastik; Membran atap PVC; Pipa HDPE (High density polyethylene); Pipa PP (polypropylene); Pipa PPR
(PolyPropylene Random); Pipa PVC (Polivinil klorida); Pipa Plastik; Pipa talang bukan dari logam; Plafon PVC; Plafon-plafon
yang sudah berbentuk digunakan untuk atap yang terbuat dari PVC; eternit gipsum; gifsum/lembaran terbuat dari plastik /
PVC; granit; gypsum [bahan bangunan]; katup air-pipa, bukan dari logam atau plastik; kisi-kisi, bukan dari logam; langit-langit,
bukan dari logam; lantai keramik; lantai parket; lis plafon pvc; papan dinding gipsum; pintu lipat, bukan dari logam; pintu,
bukan dari logam *; pipa air, bukan dari logam; pipa bercabang, bukan dari logam; pipa drainase, bukan dari logam; pipa kaku,
bukan dari logam, untuk bangunan; pipa plastik untuk keperluan pipa ledeng; saluran plastik untuk drainase dan irigasi;
sambungan pipa non logam; ubin lantai dari plastik; ubin lantai tembikar; ubin lantai, bukan dari logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021071966
: 22/10/2021 17:05:35
:

540 Etiket
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730

740

Nama Pemohon

: PT. MITRA LUHUR MANDIRI

Alamat Pemohon

: Jl. Raya Pasar Kemis No. 88, RT. 02 RW. 03, Kabupaten Tangerang - Banten. ,
Kabupaten Tangerang, Banten
: Willy Isananda Tunggal S.H.,
: Sudirman Plaza Office Tower Marein Plaza 12th Floor Jalan Jenderal Sudirman
Kavling 76-78 Jakarta 12910- Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye; abu-abu; cokelat; hitam dan putih.
: 20
: ===bantal; guling===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071967
: 22/10/2021 17:06:21
:
: PT. SATORIA AGRO INDUSTRI

540 Etiket

: Jl. Raya Darmo Permai III, Ruko Pasar Modern No.20,
Sono Kwijenan – Sukomanunggal, Surabaya 60189, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Bastian Hasan S.H.,S.T.,M.T.,M.H.,
: BAZT Law Office & Consultants Gedung Thamrin City, Lantai 3 Blok G28 Nomor 78, Jalan Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat 10230

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Oranye/Jingga, Kuning, Putih.
: 29
: ===Daging kelapa untuk santan; Krimmer kopi (berbahan dasar susu); krim untuk minuman; krimer bukan dari susu; krimer
tanpa kandungan susu; minuman berbahan dasar santan; pengganti produk susu yang berbahan dasar tumbuhan dan
kacang-kacangan, termasuk susu beras, kedelai, santan, susu almond, dan susu kedelai beraroma; santan; santan bubuk;
santan untuk keperluan kuliner; sari kelapa (santan)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071968
: 22/10/2021 17:06:50
:
: INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KI HADJAR DEWANTARA 19, KENTINGAN, Kecamatan JEBRES, Kota
SURAKARTA, Provinsi JAWA TENGAH, 57126, Kota Surakarta, Jawa Tengah,
57126
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PASEBAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih dan Oranye (Orange)
: 35
: ===Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh,
gourmet, makanan kemasan dan siap (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan
mudah melihat dan membeli barang-barang itu dari outlet grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau
melalui telekomunikasi atau dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global; jasa ritel, jasa ritel
online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu roda, papan layar, pelindung
tulang kering untuk penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur, papan selancar, papan seluncur
salju, ski, sepatu roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah raga, aksesoris dan perlengkapan
olah raga, sarung tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung perut [disesuaikan untuk digunakan
dalam olah raga tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat untuk raket, kolam renang [alat
bermain], jaring dan tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur mainan, truk mainan, peralatan
latihan yang digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan yang digunakan atletik, daging,
ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak,

740
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jeli, selai, saus buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya, minyak dan lemak untuk makanan, keripik
kentang, makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk konsumsi manusia, makanan ringan
berbentuk batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan mie, tapioka dan sagu, tepung dan
sediaan terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat dimakan lainnya, gula, madu,
sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan (herba) yang diawetkan, cuka, saus dan
bumbu lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan untuk membuat minuman beraroma, bubuk
untuk membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan ringan protein berbentuk batang, makanan
ringan berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan yang
belum diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan mentah, buah dan sayuran segar, tumbuhtumbuhan (herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih untuk ditanam, hewan hidup, bahan
makanan dan minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air mineral dan air soda, minuman buah
dan jus buah, sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat minuman, minuman untuk membantu
melangsingkan tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman energi yang mengandung kafein,
minuman energi untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi yang beraroma, minuman isotonik [bukan untuk
keperluan medis], sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer [minuman], shandy, sorbet [minuman],
minuman olah raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman, tembakau dan pengganti tembakau,
rokok dan cerutu, rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang keperluan perokok, korek api;
manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang
menjual makanan ringan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071969
: 22/10/2021 17:08:20
:
: Ratih Wulandari

540 Etiket

: Jl.PKP. RT.007/RW.012.No.29. kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas. Jakarta
timur.13720, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13270
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Lumpiakoe Lumpia Jakarta
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, KUNING, HITAM
: 30
: ===Baje Canggoreng; Bakmi goreng; Bihun Goreng; Bumbu Ayam Goreng Kuning; Bumbu Ayam Goreng ; Bumbu Ayam
goreng Tumbar; Bumbu Ayam goreng canton; Bumbu Bekicot Goreng; Bumbu Nasi Goreng Aceh; Bumbu Nasi Goreng Jawa;
Bumbu Sambel Goreng; Bumbu baikut goreng; Bumbu mie goreng; Bumbu ayam goreng; Bumbu empal goreng; Bumbu nasi
goreng oriental; Bumbu nasi goreng pedas; Intip goreng (makanan berbahan dasar beras); Jagung goreng; Lumpia goreng;
Mie Korea; Nasi Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Nasi Ayam Goreng Kuning; Nasi Ayam Goreng Lengkuas; Nasi Ayam Goreng
Mentega; Nasi Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Nasi Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi
salted egg); Nasi Ayam crispy original (Ayam goreng tepung original); Nasi Goreng Bakso; Nasi Goreng Bakso Paket
Ekonomi; Nasi Goreng Jawa; Nasi Goreng Kampung; Nasi Goreng Kecombrang; Nasi Goreng Oriental; Nasi Goreng Paket
Eksekutif; Nasi Goreng Parahyangan; Nasi Goreng Seafood; Nasi Goreng Sosis; Nasi Goreng Tek-Tek; Nasi Goreng Teri;
Nasi Sambal Goreng Ati Kentang; Nasi Sambal goreng Teri; Nasi goreng katsu; Pangsit goreng; Rambutan Goreng; Roti
Srikaya Goreng; Sambal Goreng Ati Kentang; Sambal Goreng Kentang Teri; Sambal goreng; Sambal goreng Teri; adonan
yang dipilin untuk digoreng; bibimbap [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari nasi dengan tambahan sayuran dan daging
sapi]; bindaetteok [Pancake gaya Korea yang dibuat dengan kacang hijau]; bubuk untuk menggoreng ayam; bumbu nasi
goreng; chimichangas [tortilla isi goreng]; gimbap [hidangan nasi Korea]; intip (makanan terbuat dari nasi yang di goreng);
jeotgal [Bumbu Korea yang terbuat dari makanan laut asin dan fermentasi]; keripik tipis kering yang terbuat dari mi goreng;
kue adonan goreng; mandu [Bakpao ala Korea]; mie goreng; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa
kopi (coffee-flavored slush-type drinks); nasi goreng; orecchiette (pasta); oregano, dikeringkan; pajeon [Panekuk gaya Korea
yang dibuat dengan bawang hijau]; roti goreng; sopapillas [kue kering goreng]; tteokguk [hidangan dari irisan kue beras oval
dengan kaldu khas Korea]; yaksik [hidangan Korea yang utamanya terdiri dari nasi manis dengan tambahan kacang dan
jujub]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2021071970
: 22/10/2021 17:12:07
:
: Tjong ferdinand

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl katamaran permai 9 no 15 pantai indah kapuk, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta, 14460
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: EVERBEST ( + DAN LOGO)
: EVERBEST= PENAMAAN. ARTINYA=YANG TERBAIK YANG PERNAH ADA

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: UNGU, BIRU MUDA, KUNING, ORANGE, HIJAU, CREAM, PINK, MERAH, BIRU TUA,
: 3
: ===Aftershave; Air beling; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Amplas
besi; Amplas cat duco; Amplas kayu; Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Aromatik diffuser; Baby soaps; Bahan
kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau
kosmetik.; Bahan pengawet kulit (pengkilat); Bahan riasan; Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Bahan-bahan perawatan
pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak,
penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk
perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir,
semprotan, mousse, gel; Balsam bayi (lilin lebah) tidak mengandung obat; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur;
Balsem kecantikan; Balsem mata; Bantal mata mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Batang kondisioner;
Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa
kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Belau cucian; Bibit parfum; Bintang terima 3; Bubuk
sampo; Bubuk toilet; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Bumbu Mayat;
Bunga Rampe; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pembersih; Busa pencuci wajah; Busa rambut; Cairan Esensi; Cairan atau zat
untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar; Cairan atau zat pembersih
saluran bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar diesel; Cairan atau zat pembersih sisa
pembakaran pada ruang pelumasan mesin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih
sistem bahan bakar diesel; Cairan atau zat untuk membersihkan komponen-komponen rem kendaraan; Cairan atau zat untuk
membersihkan tar jalan, getah pohon, dan serangga membandel pada permukaan kendaraan; Cairan bernutrisi untuk bulu
mata; Cairan harum untuk tubuh; Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan
pembersih karat; Cairan pembersih kotoran (lumpur) yang melekat; Cairan pembersih kotoran yang mengandung kalsium;
Cairan pembersih transmisi otomatis; Cairan pembersih untuk pendingin mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara
disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak mengandung obat; Cairan untuk menyetrika; Cairan
untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Coating kaca
mobil; Cologne bayi; Deodorant stick; Deterjen bayi; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair
konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk sediaan pembersih untuk
meningkatkan kualitas laundry; Deterjen untuk keperluan binatu; Dispenser pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut;
Dupa dalam kemasan; Dupa yang disemprotkan; Eksfoliator; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens
and minyak yang mudah menguap; Esens rambut; Esensi untuk keperluan kosmetik; Eyeliner; Fondation yang lembut; Garis
Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel
pelangsing (kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah
bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi berendam dan
shower bukan untuk keperluan medis; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Gincu; Highlighter; Highlighter
badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit
(kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Hyaluronic serum; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non
listrik; Isi ulang untuk dispenser pengharum ruangan listrik; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat nonmedis; Kain Penggosok; Kain amplas dari pasir; Kain penyeka [perlengkapan mandi]; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi
sediaan kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.;
Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Kolonye; Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir;
Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum
wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan
alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia;
Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak
padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garisgaris kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit
manusia; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat;
Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim dan minyak untuk
berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim
kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim mata; Krim
matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab; Krim
pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan
dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk
mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim
untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk
digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu
dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Kuku
buatan; Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Lak rambut; Larutan pembersih muka; Lembaran kertas yang diresapi
dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan
pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Lembaran, bantalan, ban, cakram dan roda
abrasif; Lilin leleh; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); Lipensetip; Lipstik berbentuk pasta;
Lipstik cair; Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi
untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus make-up; Losion
pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu
untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik;
Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek
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(kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat
anti penuaan; Make up remover gel; Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Malam pembuat sepatu; Malam tukang
sepatu; Malam untuk kulit; Malam untuk sepatu; Maskara; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk
tangan; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan
[tangan]; Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh
sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker
wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Media abrasif untuk
keperluan dapur (pembersihan); Minyak bayi; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik;
Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk mandi, garam untuk
mandi; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan
losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Mousse
(busa) untuk bercukur; Nyongyong; Obat kumur; Obat kumur oral; Obat kumur tidak mengandung obat; Odol; Paket masker
untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette;
Pasta cuci tangan (non-medis); Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik);
Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik;
Pelembab dari susu; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pelembut kain; Pelembut kain
konsentrat; Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut pakaian;
Pelet (Minyak); Pelicin pakaian; Pembasmi jamur yang pada kaca mobil; Pembersih; Pembersih Badan; Pembersih Wajah
[Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih blok mesin mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih kaca; Pembersih karpet;
Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-inone; Pembersih mobil; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih untuk mandi bayi;
Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pembilas kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk;
Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Pencuci tangan;
Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pengawet kulit (poles); Pengharum interior
mobil; Pengharum ruangan; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior;
Pengkilap serba guna (semir ban); Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penguat warna pada kain; Penjernih; Pensil
highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Penyegar nafas
tidak mengandung obat; Penyegar ruangan; Penyegar udara ruangan; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan
membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan
sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut;
Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata;
Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis dalam pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai
anti slip; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan
pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan
cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk
perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit
dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi,
yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk
perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih
kulit dan badan; Produk perawatan rambut; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil
mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan
atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang
sudah diberikan wewangian; Pupur; Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan
buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti
keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun
jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi
untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau
badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun
{bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower,
minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir;
Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi
Ruangan; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan
noda; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit;
Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kimia untuk mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah
tangga (cucian); Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan
tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair,
bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan;
Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku;
Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk
mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan
untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi
tidak mengandung obat; Sediaan mandi; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil menggunakan tangan; Sediaan minyak panas
(kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan pembersih kamar mandi;
Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan pembersih untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid);
Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pembersihan untuk penggunaan kamar mandi; Sediaan
pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif;
Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu;
Sediaan pengelupas cat dan sticker; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat dan pernis; Sediaan pengeringan rambut;
Sediaan penghapus perekat; Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry; Sediaan penghilang warna untuk keperluan
binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion,
gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu,
balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan
untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo,
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kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan peredam cucian; Sediaan
perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan perlindungan dari sinar matahari; Sediaan pewangi untuk
udara; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan sebelum bercukur; Sediaan sediaan untuk
membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan sediaan untuk membuang lemak; Sediaan setelah bercukur; Sediaan tabir surya;
Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan tata rias wajah; Sediaan toilet tidak
mengandung obat; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk keperluan pembersihan; Sediaan untuk mandi dan mandi;
Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk melembutkan rambut; Sediaan untuk membersihkan (tidak mengandung obat);
Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan saluran pipa; Sediaan untuk
memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk
mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk menghilangkan kerak air untuk kebutuhan
rumah tangga; Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok kendaraan; Sediaan untuk
pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan antibakteri untuk
membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan pembersih untuk keperluan industri, yaitu komposisi berbasis pelarut untuk
pembersihan dan dekontaminasi reaktor, kapal, tangki, menara vakum, alat penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan,
dan peralatan industri lainnya.; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Sediaan-sediaan perawatan kulit
non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar
kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Sediaan-sediaan pewarna bibir;
Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); Semir sepatu; Semir sepatu bot;
Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Semprotan pembersih karpet; Semprotan untuk
keperluan pribadi yang tidak mengandung obat; Senyawa wewangian; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata
(kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum
jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik);
Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Shampo berbentuk batangan; Sipat; Sipat
(Kosmetik); Siwak; Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Standar pelembut
kain; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik);
Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu basah bayi; Tisu deodoran; Tisu diresapi
sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi
dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Udara yang dimampatkan
dalam kaleng untuk tujuan pembersihan dan penghapusan; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Warna alis; Wax polishing
(malam pemoles); Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit;
Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan
kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; Zat untuk menurunkan
kelembaban untuk penggunaan rumah tangga; abrasive fleksibel; abrasive industri; abu vulkanik untuk dibersihkan; aditif
cucian; agen pembilas pencuci piring; agen pembilas untuk cucian; agen pencuci untuk tekstil; air bunga jeruk [sulingan
herbal]; air lavender; air linen beraroma; air mawar [sulingan herbal]; air parfum; air toilet biasa; air toilet yang mengandung
minyak ular; air wangi; alis palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen];
amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas; amplas untuk mengasah pensil gambar; amril; anti keringat; anti keringat
(pembersih badan); antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi;
apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; aplikator semir sepatu yang mengandung semir sepatu; aroma diffuser
buluh udara; aromatik [minyak esensial]; aromatik untuk keperluan rumah tangga; astrigen untuk wajah tidak mengandung
obat; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan kimia pencerah warna untuk
keperluan rumah tangga [binatu]; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan
pembersih untuk membersihkan permukaan; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan pewarna rambut; bahan-bahan
untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bahan-bahan
untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; baju-baju bayi yang diresapi; bakhoor; balm cukur;
balm dan krim setelah bercukur; balm rambut non-obat; balsam non-medis untuk rambut; balsam rambut; balsem bibir tanpa
obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan
bibir; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan medis; band abrasif; bantalan diresapi dengan sediaan melepas
make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan pembersih
diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pradibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basis make-up dalam
bentuk pasta; basis untuk make-up; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang dupa; batang kapas
untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat; batu apung; batu apung buatan; batu apung untuk digunakan
pada tubuh; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik beraroma; batu pemulih kaki; batu
penghalus; batu tawas [astringen]; batu tripoli untuk dipoles; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak
dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak
krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk
penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah;
bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; benzine penghilang noda; berkumur, bukan untuk tujuan
medis; bilas warna untuk rambut; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; blau cuci; body
butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer
lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk
keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk
gosok; bubuk kaki tanpa obat; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi tanpa obat; bubuk
mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pacar; bubuk
padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi; bubuk pemoles; bubuk pencuci rambut; bubuk pewangi anti bau badan;
bubuk sabun; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah,
kosmetik dan mandi; bulu mata palsu; busa cukur; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa mandi; busa pembersih;
busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk digunakan di mandi pancuran (shower); busa untuk mandi
berendam dan pancuran; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cairan
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gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil; cairan pembersih kering;
cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan pencuci; cairan penghapus kutek; cairan
penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik [e-liquid]
terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik
terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan
untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cairan untuk pembersih injector; cat badan
lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat krom; cat kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel;
cat sediaan pengupasan; cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cat wajah; cat, pernis dan pernis menghapus komposisi; celak
mata; cemerlang; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; cologne setelah bercukur; colognes, parfum dan kosmetik; compacts
/ kompak yang mengandung make-up; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer wajah; cosmeceuticals
untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk penggunaan pribadi; cream bath
campuran bunga kering dengan rempah-rempah; cuci buah dan sayuran; cuci masker; dandan; dandanan teater; darah teater;
dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar
perona mata agar warna lebih keluar (Eye primer); dasar untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku; degreas, selain
untuk digunakan dalam proses pembuatan; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran rollon; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk
hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran
untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran,
anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk
penggunaan pribadi; detergen untuk menghilangkan jamur; deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen cucian; deterjen
mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen
pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen piring; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen rumah tangga yang mengandung
bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk mobil; deterjen
untuk penggunaan rumah tangga; deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk keperluan rumah tangga]; deterjen, selain
untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; deterjen, tissue basah; diamantine [abrasif]; dupa; eau de
parfum; eau de toilette; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak aromatik; ekstrak bunga
[parfum]; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan
kosmetik; emolien rambut; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh; emulsi tubuh
untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik;
emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; enamel kuku; esens kayu putih [minyak esensial]; esens pemutih; esens
perawatan kulit non-medis; esens tubuh; esens untuk kulit; esens wajah; esensi badian; esensi halus; esensi halus/esens
yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; esensi yang dapat
dimakan untuk bahan makanan [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [zat eterik]; face tonics
klarifikasi penyeimbang minyak; fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; fumigasi dupa untuk kamar
wewangian; garam mandi; garam mandi beraroma; garam mandi kosmetik; garam mandi tanpa obat; garam mandi untuk
keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; garam pemutih; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk
keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel kosmetik; gel kuku; gel kulit untuk
mempercepat, meningkatkan atau memperpanjang tan; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan
mandi; gel mandi dan mandi, bukan untuk tujuan medis; gel mandi tidak mengandung obat; gel mandi, krim dan minyak; gel
mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel pasta gigi; gel patung; gel pelembab
[kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pelindung rambut; gel pemanas non-medis; gel pemutihan gigi; gel penata alis;
gel penata rambut; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel
rambut; gel rambut dan mousse rambut; gel setelah bercukur; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik;
gel tahan usia; gel tanpa obat; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk dipakai
setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk mandi pancuran
(shower); gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak
mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder, pembersih tangan dan
pencuci tangan; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit;
gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; geraniol; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glasir cucian; glasir
pati untuk keperluan binatu; glasir rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter kuku; glitter tubuh; glitter untuk
keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; greasepaint; gulungan abrasif; handuk basah yang sudah dibasahi
diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan;
handuk pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk
digunakan dengan sediaan kosmetik; heliotropin; hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut; hidrogen
peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; ionone [wewangian]; isi ulang aroma untuk dispenser aroma
ruangan listrik; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan non-listrik; isi ulang aroma untuk reed diffusers; jel dan krem
untuk mandi shower; jel dan krim untuk mandi shower; kain abrasif; kain ampelas; kain amplas; kain atau tisu diresapi dengan
pembersih kulit; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk
membersihkan kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih
kulit; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain diresapi dengan sediaan pemolesan untuk dibersihkan; kain diresapi
untuk debu; kain diresapi untuk pemolesan; kain kaca [kain abrasif]; kain make-up dari kapas; kain pembersih, debu atau
pemolesan diresapi; kain yang diresapi sediaan pembersih; kamar mandi tanpa obat; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup,
kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan;
kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur pembersih;
kapur sirih; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; karbida logam [abrasive]; kaset untuk membubuhkan
wig; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kaus kaki
yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi; kemenyan; kepingan baja untuk
digunakan sebagai bahan abrasif pada sandblasting; kertas abrasif; kertas ampelas; kertas amplas; kertas amplas untuk
mengasah pensil gambar; kertas polishing; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik;
kerucut dupa dan dupa; kerucut pinus beraroma; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi,
maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang terdiri
dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata;
kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit
wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu,
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semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo,
pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun
mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet;
komposisi abrasif yang digunakan dalam pembuatan cat logam; komposisi pelepas cat; komposisi pelepas pernis; kompres
mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kain; kondisioner kuku; kondisioner kulit; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner
rambut, losion rambut, pewarna rambut; kondisioner sampo; korundum [abrasif]; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain
anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku,
rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan
matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak
mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu
mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit;
kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi
bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan
pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik
yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu
permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer,
pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow),
pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu,
losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim; krim after-shave (non-obat); krim after-sun
untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk
keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak
mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan
kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh;
krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar
matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim
exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara;
krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah
dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan
lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk
keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit
untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim
mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim
matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk
menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik;
krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus
rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih nonobat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur;
krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim pengkondisi; krim pengkondisi
kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan
rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat;
krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok
tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim
tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan,
krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim
tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim
tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk
keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim
untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk
mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim
untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi;
krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak dan susu untuk tubuh,
sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik;
kristal mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi, bukan untuk keperluan medis; kuku buatan akrilik; kuku
buatan bubuk; kuku buatan dari logam mulia; kuku jari kaki palsu; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci;
kunko [fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; kutek kuku; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; larutan pembersih
bioteknologi untuk memecah bahan organik dan menghilangkan noda; larutan pembersih untuk peralatan sterilisasi ultrasonik
gigi; lem ikatan potongan rambut; lem untuk menguatkan kuku; lembar abrasif; lembar pengering antistatik; lembaran binatu
untuk penghilang noda warna; lilin bahan kulit; lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin carnauba
polishing untuk penggunaan mobil; lilin kumis; lilin lantai; lilin mobil; lilin obat menghilangkan rambut; lilin pembuat sepatu; lilin
pemoles; lilin penata rambut; lilin penjahit; lilin penjahit dan tukang sepatu; lilin pijat, selain untuk keperluan medis; lilin tanpa
selip untuk lantai; lilin tukang sepatu; lilin untuk keperluan kecantikan; lilin untuk lantai parket; linen untuk penggunaan
kosmetik; lipstik; losion; losion untuk kulit; losion bayi; losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk
digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan

Halaman 1036 dari 1251

untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi
non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah
bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk
perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh;
losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab,
minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion
aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh
beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi
kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim
dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi
untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk
keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion
obat menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion
pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk
wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion
penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah
matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir
surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion
tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion
tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk
mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion
wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion
wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up
dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up
menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi
busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik;
maskara; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker
kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk
membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab
kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk
kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit
[kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker mata
gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral;
masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker
penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian
mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat
yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker
wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik;
membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan dan mencuci preparat dan bahan;
membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan kapur; membersihkan pelarut, selain untuk digunakan
dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun tanaman;
membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat
minyak dan lotion; memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci soda, untuk membersihkan; menggiling foil; menghapus
kerutan sediaan perawatan kulit; menghidrasi; mengklarifikasi tonik wajah; mint untuk wewangian; minyak Kolonyo; minyak
after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi;
minyak atsiri citron; minyak bergamot; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa
canina untuk penggunaan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak
esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan
binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk
beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk digunakan sebagai penyedap
makanan; minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan umum; minyak esensial untuk keperluan industri;
minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan
pribadi; minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak esensial
untuk penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak gaultheria; minyak jenggot; minyak
kasturi [wewangian]; minyak kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak
kutikula; minyak lavender; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik;
minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi
tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak
mawar untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak memperbaiki rambut; minyak non-obat; minyak parfum; minyak
parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari
[kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak
penyamakan matahari; minyak peppermint [wewangian]; minyak perlindungan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh;
minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak pohon teh; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang
aring; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak
terpentin untuk degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan
toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak
wajah; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak, losion dan susu semua
untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan kulit;
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minyak-minyak sari kosmetika; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse dan gel penataan rambut; mousse perawatan kulit;
mousse perlindungan rambut; mousse rambut; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; musk alami;
musk sintetis; mutiara mandi; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; obat
kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur
tanpa obat untuk hewan peliharaan; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; oil baths untuk perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket
kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit;
paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan
kosmetik; paket wajah; palet pengkilap bibir; palet perona mata; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk
bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk
keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasir abrasif; pasir untuk sandblasting; pasta abrasif; pasta gigi;
pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat
kumur; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal
silau; pasta pemutih gigi; pasta styling untuk rambut; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta untuk tangkai pisau cukur;
pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pati cucian; pati untuk keperluan binatu; pelarut pembersih,
selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan
pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai
kosmetik; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan,
tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan
krem untuk badan dan kulit; pelembut kain; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pelicin dan pengharum pakaian yang
akan di setrika; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari
untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak
mengandung obat; pelunak kutikula; pembentuk garis bibir; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki
sampah menggunakan pewangi; pembersih berbasis kimia bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di
industri dan rumah tangga (selain untuk digunakan dalam proses manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi
bahan organik dan hidrokarbon; pembersih berbentuk krim; pembersih busa untuk penggunaan pribadi; pembersih daerah
kewanitaan tidak mengandung obat; pembersih dinding ban; pembersih jendela; pembersih jok; pembersih kamar mandi;
pembersih karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kipas angin; pembersih kulit;
pembersih oven; pembersih pakaian selam; pembersih rem; pembersih rumah tangga; pembersih saluran alkali dalam bentuk
padat; pembersih saluran enzimatik; pembersih saluran kaustik; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk bubuk;
pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk cairan; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk gel;
pembersih semprot; pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga;
pembersih semprot untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih sepatu (sediaan); pembersih tangan; pembersih tata
rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim,
tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih vinil dan kulit serta lapisan pelindung; pembersih wajah; pembersih
wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; pembersihan,
pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing
dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilas akhir cucian; pembilas gigi; pembilasan rambut;
pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemecah rambut [sediaan penataan
rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi
dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih bokong; pemutih cucian; pemutih
gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih rambut; pemutih selakangan; pena
cat kuku; pena cat kuku remover; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencerah rambut; pencuci muka; pencuci
tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau
deodoran pribadi; pencuci wajah berbentuk bubuk; pencucian cucian; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis; penetral
bibir; penetral untuk pengeritingan permanen; pengatur tekstur rambut; pengawet untuk kulit [poles]; pengelupas sel kulit
(peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; pengeras kuku; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku; pengharum ruangan; penghilang cat kuku;
penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang enamel kuku; penghilang
kapur; penghilang lem [selain untuk keperluan industri]; penghilang lemak; penghilang lilin lantai [sediaan gerusan]; penghilang
limescale; penghilang noda; penghilang noda hewan peliharaan; penghilang pernis; penghilang riasan mata; penghitam alis;
pengkilap bibir; pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; peningkat bawah mata; pensil alis; pensil blush
on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk
keperluan memutihkan gigi; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari,
gel dan minyak; penyedap untuk minuman [minyak esensial]; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar nafas, bukan untuk
tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka yang dilembabkan
terlebih dahulu dan tissue yang diresapi dengan bahan pembersih; penyeka yang diresapi dengan sediaan dan bahan-bahan
untuk membersihkan dan memoles; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian
yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; penyemprot tubuh; peralatan
mandi tanpa obat; perasa kue [minyak esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perasa makanan disiapkan dari minyak
esensial; perasa menjadi minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa menjadi minyak esensial, untuk
tembakau; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan
pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan
kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku palsu; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku
palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan
kosmetik; perona mata; perona mata berupa kilauan (Eyeshadow glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim (Cream
blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan
pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk
keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari
ekstrak kayu birch; pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna
janggut; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna
untuk keperluan toilet; pewarna-pewarna rambut; pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut;
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pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles dan krim untuk logam; poles gigitiruan; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar;
pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik];
potpourris [wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk
mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik;
preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk dan
sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo,
kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan
untuk merawat kuku; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat mulut dan gigi; produk dan
sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat tangan dan kaki; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk kosmetik
dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk mandi non-medis; produk pelindung matahari (kosmetik); produk
pembersih rumah tangga; produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk
perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan
kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan
perawatan kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun;
produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; produk yang tidak
mengandung obat untuk penggunaan higienis mulut; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rambut rontok; ramuan mandi,
bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rendam kaki tanpa
pengobatan; rias wajah; riasan mata; rum rum; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata
rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan
untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair pribadi, sabun pribadi
tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun cair untuk binatu; sabun cair
untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh;
sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan;
sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi;
sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi
[untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel;
sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun
pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun
tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk
cair, padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk keringat kaki;
sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah
tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran
manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk
mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa
untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk
mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun
mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet aroma untuk bantal mata; sachet bunga
rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; sachet untuk linen wangi; safrol; sahampoo untuk
kendaraan; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; salep tanpa obat untuk
melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; sampo; sampo dan kondisioner
rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo
ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk
rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub kaki; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik;
scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan
untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sealant polimer untuk membersihkan,
menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan untuk mencuci tangan; sediaan untuk mengkilapkan buah;
sediaan abrasif; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan aromaterapi;
sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur;
sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu;
sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan
buffing kuku; sediaan busa untuk mandi; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan cukur; sediaan dalam bentuk emulsi untuk
merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan
dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan
produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan degreasing; sediaan degreasing dengan basis
pelarut; sediaan degreasing untuk keperluan rumah tangga; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran
[perlengkapan mandi]; sediaan dry-cleaning; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan
eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan furbishing; sediaan gerusan; sediaan gigi non-obat
untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk
ternak; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kondisioner kain;
sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut
untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa
obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan
kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk
berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik
untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk
mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari
sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis;
sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik
untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi;
sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata
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rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan;
sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat selsel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan
kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi busa;
sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower);
sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi untuk hewan peliharaan;
sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan meluruskan rambut; sediaan membersihkan dan mencuci untuk
keperluan rumah tangga; sediaan membersihkan kendaraan; sediaan mencuci rambut; sediaan menghapus make-up; sediaan
menghapus pernis; sediaan menghilangkan karat; sediaan menghilangkan kutikula; sediaan menghilangkan kutikula untuk
keperluan kosmetik; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan
matahari; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih badan; sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan
pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih untuk
membersihkan permukaan substrat dari pelapis, noda, cat dan komposisi endapan yang tidak diinginkan untuk menghilangkan
getah dan perekat, pelumas dan tar serta sediaan dekalsifikasi dan penghancuran kerak untuk pembersihan produk rumah
tangga; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan dan pemolesan;
sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan
pembersihan kaca depan; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan
kulit tanpa obat; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk
barang-barang perokok; sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat
untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan
pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan
pembersihan untuk membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan
pribadi; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemolesan; sediaan
pemolesan untuk bahan kulit; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit;
sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan pemutih, pembersih dan kompon;
sediaan pemutihan gigi; sediaan pemutihan kulit; sediaan penataan rambut; sediaan pencuci; sediaan pencuci piring; sediaan
pencucian dan pemutihan; sediaan pencucian untuk keperluan binatu; sediaan pengasah; sediaan pengasahan; sediaan
pengencangan payudara kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan dan pengeritingan permanen; sediaan
pengeritingan rambut dan pengaturan rambut; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penghilang
pernis; sediaan penghilang rambut; sediaan penghilang warna; sediaan penghilang warna untuk rambut; sediaan penguatan
kuku; sediaan pengupasan lantai; sediaan pengupasan lilin; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi
tanpa obat; sediaan perataan [kanji]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki
tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan;
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat
penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih,
toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah,
lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka
dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan
kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun
mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan
matahari bukan medis; sediaan perawatan matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan non-obat untuk anjing;
sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat
untuk ternak; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan
rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni;
sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan
perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan
perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan perbaikan kuku;
sediaan perendaman cucian; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewangi ruangan;
sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan
untuk keperluan kosmetik; sediaan phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan
pra-perendaman; sediaan rambut santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi menjadi
peralatan mandi non-obat; sediaan sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan setelah bercukur; sediaan sun block;
sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan
tanpa obat untuk digunakan di kamar mandi; sediaan tanpa obat untuk merawat dan membersihkan hewan; sediaan tanpa
obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan tata rias; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan
perawatan tubuh; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan
kosmetik; sediaan ukuran binatu; sediaan untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut
dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan
untuk membersihkan dapur, sediaan untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet; sediaan untuk
membersihkan gigi; sediaan untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan
untuk membersihkan rambut; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk
membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan termasuk sediaan untuk mencuci, memoles, mengkilapkan;
sediaan untuk membersihkan, merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan,
merawat, memelihara dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap;
sediaan untuk membuka blokir pipa limbah; sediaan untuk membuka saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel;
sediaan untuk memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci; sediaan
untuk mencuci buah dan sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengasah; sediaan untuk mengecat
rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menggosok; sediaan untuk menghapus manikur;
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sediaan untuk menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk
menghilangkan warna rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk merawat
tangan dan tubuh; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan,
pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan,
pengaturan dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut
permanen; sediaan untuk pengupasan lilin dari lantai; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan
pembersihan hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan;
sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk
perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk
pewarnaan awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi
warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk
menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan yang tidak
mengandung obat untuk bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat untuk digunakan sebelum bercukur; sediaan yang
tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan,
memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit; sediaan) zat pencerah warna untuk keperluan binatu di dalam rumah
tangga; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan
untuk membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaansediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik
untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci
tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan
perawatan gigi; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk membersihkan
dan mencuci; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan,
membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaansediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion
[kosmetik]; semir boot; semir dan lilin sepatu; semir furnitur; semir gigi; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir
sepatu dan krim; semir untuk furnitur dan lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan dengan pengharum untuk
badan, semprotan dengan pengharum untuk ruangan; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan
kamar beraroma; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan linen beraroma; semprotan menjadi alat bantu
penata rambut; semprotan mulut tanpa obat; semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan penata rambut; semprotan
penyegar kain beraroma; semprotan penyegar nafas; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh;
semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk
keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian;
senyawa buffing; senyawa penggosok lantai; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serat untuk keperluan kosmetik;
serbuk basma; serbuk gosok untuk tujuan umum; serpih mandi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum
jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata;
serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat
bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang
mengandung ekstrak batu permata; shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan];
shampo hewan peliharaan tidak mengandung obat; shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo
rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa
pengobatan]; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida [abrasif]; soda
pemutih; soda soda; solusi gerusan; solusi pembersih lensa kacamata; solusi pengeritingan dingin; stik untuk menyebarkan
aroma; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip abrasif; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; strip
napas menyegarkan; strip pemutih gigi; strip pemutih, pasta gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori
pada kulit; styling mousse; sulingan herbal; sulingan tanaman; sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian;
sun block lotion untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu
kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk
pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu
pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah dicukur; susu setelah matahari; susu setelah matahari
[kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk
keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya berbentuk
losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan
kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat; tambalan kosmetik yang mengandung tabir
surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata
rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; terpene [minyak esensial]; terpentin untuk mengalami
degreasing; texturizers kulit; tips kuku; tiriskan dan cuci sediaan yang tidak menghalangi; tiriskan sediaan pembersihan;
tiriskan sediaan pemblokiran; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu
(wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu
basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu
diresapi dengan larutan pembersih; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan
pembersih kulit; tisu diresapi dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan berjemur;
tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan
sediaan menghilangkan make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan
pribadi; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu
kacamata diresapi dengan pembersih; tisu kertas diresapi untuk membersihkan piring; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik
yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah direndam sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan
sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa
untuk kebersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan
komersial; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan
kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang
dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; tisyu bayi; toner
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kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak
mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat dupa; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi;
tongkat pomade; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng
kulit kepala; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; transfer tato temporer; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh
gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; ujung kuku
buatan; vanillin sintetis [wewangian]; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian; wangi-wangian untuk
penggunaan kosmetik; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna jenggot; warna menjalankan
lembar cucian pencegahan; warna pipi; warna rambut; wax rambut; wewangian; wewangian alami; wewangian dan dupa;
wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian
sintetis; wewangian untuk digunakan dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil;
wewangian untuk penggunaan pribadi; wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa
obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa;
wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi; witch hazel [sulingan herbal]; wol baja diresapi
untuk pembersihan; zat pelembut untuk keperluan rumah tangga; zat pengering untuk mesin pencuci piring===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071971
: 22/10/2021 17:13:02
:
: Frost Industries Pte. Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 3 Coleman Street, #03-24 Suite: 5166-W, Singapore 179804
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: | M.A.M.U | - Penguin
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 28
: ===Boneka mainan; Kartu perdagangan (permainan kartu); Mainan untuk dikoleksi yang dibentuk dari model dari bahan
plastik dan mainan figurin dari bahan resin; boneka (stuffed puppets); boneka dan mainan yang mainan dari kain berupa
boneka yang diisi dengan kapas; boneka mainan berkarakter; boneka mewah; boneka yang diisi; kartu permainan; mainan
binatang yang diisi kain/kapas; mainan figur/orang-orangan [mainan atau alat permainan]; mainan lunak; mainan mewah yang
cerdas; mainan yang diisi kain/kapas; patung lembut mainan mewah; patung mainan; peralatan yang dijual sebagai satu unit
permainan kartu; permainan kartu; tokoh mainan; tokoh mainan diposisikan; tokoh mainan koleksi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071972
: 22/10/2021 17:16:48
:
: PT NET MEDIATAMA TELEVISI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung The East Lt. 28, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.3.2 No.1 , Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NET.VERSE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 41
: ===Jasa informasi hiburan; Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program
internet; Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu program televisi, klip,
grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan
komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Menyediakan situs web yang menampilkan acara
televisi, film, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai
acara televisi, film dan konten hiburan multimedia; informasi hiburan on-line; memberikan informasi, daftar, dan berita
mengenai pemrograman televisi dan hiburan melalui situs web; menyediakan informasi hiburan melalui situs web;
menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten multimedia serta informasi, ulasan, dan
rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021071973
: 22/10/2021 17:18:08
:
: ABDUL HARIS

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: LINGKUNGAN SULI SULI, RT/RW: 000/000, BONTOA, KAB. MAROS, SULAWESI
SELATAN, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, 90554
: Drs. Ilyas Kartakusumah
: Komplek Legenda Wisata L 9 No. 27 Cibubur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RAJA DONAL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING; MERAH; COKLAT; HIJAU; BIRU; UNGU; PUTIH
: 30
: ===Beras; beras ketan; beras merah; ketan hitam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071974
: 22/10/2021 17:20:09
:
: Tjong ferdinand

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl katamaran permai 9 no 15 pantai indah kapuk, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta, 14460
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EVERBEST ( + LOGO)
: EVERBEST = PENAMAAN MEREK.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: UNGU, BIRU MUDA, KUNING, ORANGE, HIJAU, CREAM, PINK, MERAH, BIRU TUA,
: 32
: ===Ade dan punch; Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Air Alkaline; Air Reverse Osmosis; Air
berkarbonasi; Air botolan; Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Air demineral [minuman]; Air kelapa dalam kemasan;
Air litium; Air mineral; Air mineral alami, selain untuk keperluan medis; Air mineral dan aerasi; Air mineral dengan ozon; Air
minum atau air minum bersoda (mineral atau non-mineral); Air minum berhidrogen; Air minum kesehatan berakali; Air minum
terapi bio energi anti oksidan; Air minum terapi bio energi beroksigen; Air minuman mengandung oksigen; Air oksigen; Air
pegunungan; Air rasa; Ale (tanpa alkohol); Ale ale (sejenis minuman beralkohol); Ale beraroma kopi; Ale dingseng dari
minuman jus gingseng merah; Ale gingseng dari minuman sari gingseng putih; Ale jahe dari minuman jus jahe; Ale ragi;
Anggur (bir), tanpa fermentasi; Bahan dasar jus buah; Bir; Bir (minuman tanpa alkohol); Bir Pletok; Bir dingseng dari minuman
jus gingseng merah; Bir gingseng dari minuman sari gingseng putih; Bir jahe dari minuman jus jahe; Bubuk ginseng untuk
minuman; Bubuk untuk minuman; Bubur buah untuk membuat minuman; Campuran tanpa-alkohol digunakan untuk membuat
minuman beralkohol; Eisbock (bir); Ekstrak ginseng untuk minuman; Hop (tanaman) yang diolah dalam pembuatan bir; India
pale (bir) [IPAS]; Jahe ale; Jenis-jenis bir; Jus Salak; Jus buah atau sayuran; Jus buah-buahan bernutrisi (bukan untuk
keperluan medis); Jus cranberry; Jus rumput laut; Jus sari buah-buahan; Jus sayuran bernutrisi (bukan untuk keperluan
medis); Jus sayuran yang bernutrisi; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai minuman; Koktail tanpa-alkohol; Konsentrat jus
buah; Konsentrat untuk membuat minuman; Konsentrat untuk membuat minuman buah; Konsentrat hop (tanaman) untuk
membuat bir; Konsentrat untuk membuat jus buah; Lager (tanpa alkohol); Lemon (sirup); Limun; MINUMAN BERKARBONASI,
NON-ALKOHOL; Minuman serat buah; Minuman (air dengan kandungan vitamin); Minuman Perasa (essence) teh dan susu;
Minuman air kelapa bukan berbahan dasar susu; Minuman almon; Minuman almon dengan rasa; Minuman bebas alkohol;
Minuman beralkohol dari minuman tanpa alkohol; Minuman beralkohol penggugah selera; Minuman beraroma Ganoderma
Lucidum Extract bukan untuk penggunaan medis; Minuman berbahan dasar ale (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman
berbahan dasar bir (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar buah beku; Minuman berbahan dasar kacang;
Minuman berbahan dasar kelapa bukan pengganti susu; Minuman berbahan dasar lager (alkohol atau tanpa alkohol);
Minuman berbahan dasar nabati; Minuman berbahan dasar porter (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar
stout (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berenergi dengan kandungan kafein; Minuman berenergi mengandung buah
campuran berry; Minuman berenergi non-alkohol mengandung ginseng merah; Minuman berkarbonasi non-alkohol, yaitu,
soda; Minuman bersoda; Minuman bersoda (air dengan kandungan vitamin); Minuman bersoda non-alkohol yang dibumbui
dengan teh; Minuman buah atau sayuran; Minuman buah es; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman
bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman cincau hijau; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol; Minuman
energi 3D dicetak dalam gelas; Minuman energi cetak 3D-polycapsule; Minuman gandum (smoothie); Minuman hipertonik;
Minuman hipotonik; Minuman instan berbahan dasar kacang; Minuman instan kacang; Minuman isotonik; Minuman jeruk nipis
dan sereh; Minuman jus buah; Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau
suplemen gizi lainnya; Minuman kacang hijau; Minuman kacang hijau fermentasi; Minuman kacang kedelai, selain pengganti
susu; Minuman malt; Minuman mineral, aerasi dan tanpa alkohol; Minuman non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis);
Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman
olahraga yang diperkaya protein; Minuman protein berbahan dasar buah, protein, cordial tidak beralkohol dan nutrisi lainnya
untuk digunakan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; Minuman rasa buah; Minuman rasa sayuran; Minuman
ringan berkarbonasi; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman ringan yang tidak mengandung alkohol; Minuman sari
buah; Minuman sari kacang almond; Minuman sari kedelai; Minuman sari nanas dalam kemasan; Minuman sari sayuran;
Minuman sayur termasuk minuman bernutrisi berbasis sayuran; Minuman sayuran; Minuman semi transparan yang tertinggal
selama proses pengendapan dalam pembuatan keju yang memiliki warna kuning kehijauan dengan rasa yang sedikit asam

740

ARTINYA= YANG TERBAIK YANG PERNAH ADA
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dan aroma yang agak harum; Minuman serbat; Minuman soda; Minuman soda non-alkohol berperasa teh; Minuman tanpa
akohol; Minuman yang dicampur dengan Ginseng bukan untuk penggunaan medis; Minuman yang terbuat dari air kelapa dan
air kelapa muda; Minuman yang tidak mengandung alkohol; Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; Minumanminuman yang tidak beralkohol; Mocktail tidak beralkohol; Must (buah) diawetkan, tanpa fermentasi; Perairan mata air mineral
non-obat; Porter (tanpa alkohol); Punch minuman tanpa alkohol; Saraba; Sari buah; Sari sayur (minuman); Sari sayuran;
Sediaan tanpa-alkohol untuk membuat minuman; Sediaan untuk membuat air mineral; Sediaan untuk membuat likeur;
Sediaan untuk membuat liqueurs (minuman keras); Sediaan untuk membuat minuman; Sediaan-sediaan untuk membuat
minuman; Sekoteng; Serbuk untuk membuat minuman mengandung jahe merah; Serbuk untuk membuat minuman
mengandung jahe putih; Sirup; Sirup Kalamansi; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah,
minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman
buah; Sirup markisa untuk minuman; Sirup untuk minuman; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman
hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman olahraga; Sorbet (minuman).; Sorbet
[minuman]; Stout (tanpa alkohol); Wine (minuman anggur tanpa alkohol); Wine (minuman anggur) dengan kadar alkohol yang
rendah; ades [minuman berbahan dasar buah tanpa-alkohol]; air [minuman]; air aerasi; air aerasi dengan aroma jus buahbuahan; air berperasa yang dibotolkan; air dalam kemasan; air dari pegunungan dan air soda dan minuman tidak beralkohol
lainnya; air glasial; air kelapa [minuman]; air mineral; air mineral [minuman]; air mineral aerasi; air mineral berkarbonasi; air
mineral berperisa; air mineral bersoda; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air mineral dengan
rasa; air minum; air minum dalam kemasan; air minum dengan kandungan mineral; air minum dengan rasa; air minum dengan
rasa buah dan minuman non-alkohol; air minum dengan vitamin; air minum suling; air murni (minuman); air soda; air soda
(berkarbonasi); air soda yang diperkaya vitamin [minuman]; air tonik; air yang dimurnikan; air yang dimurnikan dengan aroma
jus buah-buahan; air yang diperkaya nutrisi; air yang diperkaya vitamin [minuman]; alcopop berbahan dasar bir; ale jahe
kering; ale ragi untuk membuat bir; anggur barley [bir]; anggur non alkohol; bahan dasar untuk membuat minuman ringan yang
dimaniskan atau diberi rasa; biji-bijian khusus untuk membuat bir; bir; bir agave; bir beraroma kopi; bir berbahan dasar buah;
bir dengan kadar alkohol rendah; bir dengan rasa; bir dilindungi oleh sebutan asal "Pilsner"; bir gandum; bir hitam [bir malt
panggang]; bir jagung; bir jahe; bir jahe beralkohol; bir jahe tanpa-alkohol; bir kentang; bir malt; bir pilsner; bir putih; bir putih
jahe; bir quinoa; bir ragi; bir ragi untuk membuat bir; bir rasa buah; bir rendah alkohol; bir rendah alkohol yang mengandung
tidak lebih dari 1,2% volume alkohol; bir tanpa-alkohol; bir ubi jalar; bir wort; bitter [bir]; bitter lemon (bir); bock [bir]; bubuk
anggur merah [persiapan untuk membuat minuman]; bubuk anggur merah untuk membuat minuman; bubuk ginseng untuk
minuman (bukan untuk keperluan medis); bubuk untuk membuat minuman; bubuk untuk minuman boba; bubuk yang
digunakan dalam persiapan minuman olahraga; bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; campuran bubuk
jeruk dan gula (powdered orange and sugar) untuk membuat minuman; campuran koktail non-alkohol; campuran untuk
membuat minuman serbat; chicha de jora [bir jagung]; cola [minuman ringan]; cordial (minuman tanpa-alkohol); craft (bir); dark
(bir); doppelbock (bir); draught (bir); ekstrak buah tanpa-alkohol; ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; ekstrak
buah tanpa-alkohol yang digunakan untuk mempersiapkan minuman; ekstrak ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan
medis); ekstrak hop (tanaman) untuk membuat bir; ekstrak malt untuk membuat minuman keras; ekstrak must (buah) tanpa
fermentasi; esens (aroma) tanpa-alkohol dan ekstrak buah untuk membuat minuman; esens (aroma) tanpa-alkohol untuk
membuat minuman; esens hop (tanaman) untuk membuat bir; esens untuk membuat minuman tanpa-alkohol, bukan dalam
sifat minyak esensial; esensi untuk membuat air mineral berasa, bukan dalam sifat minyak esensial; esensi untuk membuat
minuman; hop (tanaman) (Berbentuk) pelet untuk membuat bir; jus; jus agave [minuman]; jus anggur; jus aparagus; jus apel;
jus belimbing; jus bit; jus blackcurrant; jus blackcurrant (SIRUP); jus buah; jus buah aerasi; jus buah campuran; jus buah
markisa; jus buah segar; jus delima; jus jambu; jus jeruk; jus jeruk nipis (sirup); jus jeruk nipis untuk digunakan dalam
persiapan minuman; jus kelapa; jus kurma madu; jus lemon untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus lidah buaya; jus
mangga; jus melon; jus nanas; jus palem; jus pepaya; jus persik; jus sayuran [minuman]; jus semangka; jus tebu [minuman];
jus tomat [minuman]; jus wortel; keranjang hadiah (bir); kit pembuatan bir yang terdiri dari ekstrak malt, hop, biji-bijian khusus
dan ragi bir; kiwicha (bir); koktail berbahan dasar bir; koktail buah, tanpa-alkohol; koktail, tanpa-alkohol; konsentrat buah dan
pure digunakan untuk membuat minuman; konsentrat buah untuk membuat minuman; konsentrat jus buah; konsentrat sayur
untuk membuat minuman; konsentrat untuk membuat minuman buah; konsentrat untuk membuat minuman elektrolitik isotonik
non-karbonasi; konsentrat yang digunakan dalam persiapan minuman olahraga; konsentrat yang digunakan dalam persiapan
minuman ringan; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam persiapan minuman ringan; kvass [minuman tanpaalkohol]; labu buah; lager (Bir); limun; lithia water (sejenis air mineral); maibock (Bir); malt wort (Bir); milk stout (bir); minuaman
anggur tanpa fermentasi; minuman air perasan buah dan jus buah; minuman aroma bir tanpa-alkohol; minuman asam laktat
(produk buah, non-susu); minuman asam laktosa; minuman beraroma; minuman berbahan buah atau sayuran; minuman
berbahan dasar almond, selain sebagai bahan pengganti susu; minuman berbahan dasar beras dan kedelai, selain pengganti
susu; minuman berbahan dasar beras, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar biji chia; minuman berbahan dasar
bir; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar buah beku; minuman berbahan dasar kacang; minuman
berbahan dasar kacang mete [bukan sebagai minuman pengganti]; minuman berbahan dasar kacang polong [bukan sebagai
bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar kedelai, selain
sebagai bahan pengganti susu; minuman berbahan dasar kelapa; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman
berbahan dasar madu tanpa-alkohol yang mengandung susu; minuman berbahan dasar rumput laut; minuman berbahan
dasar sayuran; minuman berbahan dasar sereal bukan sebagai pengganti susu; minuman berbahan dasar wijen, selain
pengganti susu; minuman berbentuk bubuk untuk minuman penambah tenaga; minuman berenergi; minuman berkarbonasi
beku; minuman berkarbonasi rasa buah; minuman berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman berprotein; minuman buah; minuman
buah asam jawa; minuman buah atau sayuran campuran [smoothies]; minuman buah beku; minuman buah dan jus buah;
minuman buah es; minuman cincau; minuman cola; minuman dan sediaan kadar rendah kalori non-alkohol di kelas ini untuk
membuat minuman tersebut; minuman dan sediaan non-alkohol untuk membuat minuman tersebut; minuman dari kacang
polong/ercis; minuman dari rumput laut; minuman dawet; minuman dengan cita rasa tidak mengandung alkohol, tidak
mengandung soda; minuman dengan kadar alkohol rendah; minuman dengan penambah aroma; minuman ekstrak kacang;
minuman ekstrak sayuran; minuman elektrolit dalam sifat minuman isotonik tanpa-karbonasi; minuman elektrolit isotonik
tanpa-karbonasi; minuman energi; minuman energi bebas gula; minuman energi beralkohol; minuman energi instan yang
tertanam dalam cangkir cetak 3D-polycapsule; minuman es buah; minuman fermentasi lacto berbahan dasar buah; minuman
fermentasi lacto berbahan dasar sayuran; minuman guarana (sejenis maple); minuman gurana; minuman hipotonik dan
hipertonik (untuk penggunan dan/atau sebagai persyaratan yang dibutuhkan oleh para atlit); minuman isotonik; minuman jeli;
minuman jeli herbal, bukan untuk keperluan medis; minuman jus anggur, tanpa-alkohol; minuman jus apel; minuman jus buah
bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol dengan kandungan susu; minuman
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jus cranberry; minuman jus jeruk; minuman jus lidah buaya; minuman jus nanas; minuman jus prem; minuman jus sayuran
tanpa-alkohol; minuman jus tomat; minuman kacang hazelnut; minuman kolang kaling; minuman labu putih; minuman lidah
buaya, tanpa-alkohol; minuman malt non-alkohol; minuman malt tanpa-alkohol; minuman mengandung ion dan minuman
pengembang otot; minuman mineral tidak beralkohol dan glukosa tambahan; minuman nabati; minuman nata de coco;
minuman non alkohol yang terbuat dari air mineral dan berbagai macam potongan buah; minuman non-alkohol berbahan
dasar biji-bijian; minuman non-alkohol mengandung bubur; minuman non-obat mengandung nutrisi dan vitamin tambahan
(bukan untuk keperluan pengobatan); minuman olahraga; minuman olahraga dan minuman berenergi; minuman olahraga
yang diperkaya protein; minuman olahraga yang mengandung elektrolit; minuman pemulihan; minuman penambah nafsu
makan, tanpa-alkohol; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein; minuman protein
untuk digunakan sebagai pengisi makanan dan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; minuman rasa
berkarbonasi; minuman rasa buah; minuman rasa dengan karbonasi tanpa-alkohol; minuman ringan; minuman ringan
beraroma kopi; minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh; minuman ringan dengan aroma teh; minuman
ringan rasa buah; minuman ringan rendah kalori; minuman ringan tanpa-karbonasi; minuman sarang burung walet; minuman
sari apel; minuman sari kacang; minuman semi beku yang mengandung soda; minuman sereal instan; minuman sirup buah
dengan air; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol dengan aroma cokelat; minuman tanpa-alkohol dengan aroma
kopi; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng; minuman
tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng merah; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng putih; minuman
tanpa-alkohol dengan kandungan jus jahe; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus sayuran; minuman tanpa-alkohol
yang aroma teh; minuman tanpa-alkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman tanpa-alkohol yang terbuat dari rumput
laut; minuman tanpa-alkohol, selain pengganti susu; minuman tidak beralkohol dengan kadar kalori rendah, minuman tidak
beralkohol; minuman tidak beralkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman whey; minuman yang diperkaya dengan
protein; minuman yang diperkaya nutrisi; minuman yang diperkaya protein nabati; minuman yang terdiri dari campuran jus
buah dan sayuran; minuman, yaitu, air minum, air minum dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol
lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman penambah tenaga dan minuman untuk olah raga; must (jus buah); nektar buah,
tanpa-alkohol; orange squash (sirup); orgeat (sirup); pale ale (Bir); pastilles untuk minuman boba; pembuat bir untuk
pembuatan bir; persiapan berbahan dasar serangga untuk membuat minuman tanpa-alkohol; persiapan untuk membuat air
aerasi; persiapan untuk membuat bir; persiapan untuk membuat minuman tanpa-alkohol; porter [bir]; punch buah, tanpaalkohol; ragi yang lebih rendah; ramune [Minuman bersoda Jepang]; rice beer (Bir hasil dari fermentasi beras); root beer
(minuman tradisional Amerika Utara, dengan atau tanpa alkohol); sangrita [minuman tanpa-alkohol]; sari buah apel, tanpaalkohol; sari buah mangga tanpa alkohol; sari buah sirsak tanpa alkohol; sari buah tanpa alkohol; sarsaparilla [minuman tanpaalkohol]; sediaan untuk membuat air berkarbonasi; serbat [minuman]; serbuk digunakan dalam persiapan minuman air kelapa;
serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah; shandy (sejenis bir dengan kandungan jeruk lemon);
sikhye [minuman khas korea dari nasi yang difermentasi dengan tepung ragi]; sirup; sirup buah untuk membuat minuman;
sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; sirup green
tea; sirup malt untuk minuman; sirup red tea; sirup rempah; sirup untuk limun; sirup untuk membuat air mineral dengan rasa;
sirup untuk membuat limun; sirup untuk membuat minuman; sirup untuk membuat minuman berbahan dasar (air daih); sirup
untuk membuat minuman rasa buah; sirup untuk membuat minuman ringan; sirup untuk membuat minuman tanpa-alkohol;
sirup untuk minuman; sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman; smoothie; smoothie (sari sayuran); smoothie
yang mengandung biji-bijian dan gandum; smoothie yang mengandung larva serangga; smoothie yang mengandung
serangga; smoothies [minuman buah, buah yang mendominasi]; smoothies [minuman buah-buahan non alkohol]; smoothies
[serangga mendominasi]; soda krim; soda pop; still water (air tanpa karbonasi); stout (sejenis bir); sujeonggwa [minuman kayu
manis tanpa-alkohol dengan kesemek kering]; tablet (serbat) efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071975
: 22/10/2021 17:23:07
:
: PT PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Ciledug Raya No 10, RT 018/RW 003, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan
12250, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LABORE by WARDAH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah muda, putih
: 3
: ===Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Lotion daerah
sensitif (kosmetik); Pelembab kulit sensitif; Sabun cair wajah; Sabun untuk muka; Sediaan perawatan wajah; Toner; lotion tabir
surya dan krim perawatan matahari; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih wajah; produk perawatan
wajah [kosmetik]; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sediaan pembersih wajah; sediaan tabir surya untuk digunakan pada
kulit; toner wajah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021071976
: 22/10/2021 17:24:45
:
: PT Mitra Telindo Nusantara, Tbk.

Alamat Pemohon

: AXA Tower Lt. 42 Suite 03, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 18, Karet Kuningan, Setiabudi,

740

540 Etiket
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Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Happy Digital
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Biru Muda
: 35
: ===Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan secara online melalui komputer; Jasa penjualan
eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa toko eceran secara online;
Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Menyediakan pusat perbelanjaan daring
(online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Toko Eceran Elektronik;
Toko Grosir Elektronik; Toko handphone dan asesoris; Toko telekomunikasi; Toko-toko Grosir Elektronik; jasa pengecer dan
grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penjualan secara online; layanan grosir untuk smartphone; layanan grosir
yang berkaitan dengan smartphone; layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko
grosir online yang menampilkan perangkat lunak komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan smartphone;
layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat
lunak komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan smartphone; penjualan telepon seluler baik secara online maupun
secara langsung; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; promosi secara
daring (online); toko retail handphone; transaksi komersial secara online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071977
: 22/10/2021 17:26:04
:
: PT Bambang Djaja

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Rungkut Industri III No 56, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60293
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: B & D P.T. BAMBANG DJAJA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan hitam
: 9
: ===Peralatan pemantauan; Perangkat atau instrumen untuk pemantauan; Switchgear; alat pemantauan untuk perangkat yang
mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things
[IoT]; detektor untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; induktor [listrik]; induktor listrik; insulator untuk listrik;
kondensor [kapasitor]; kontrol panel (listrik); kotak cabang [listrik]; kotak distribusi [listrik]; kotak distribusi daya; kotak
persimpangan [listrik]; kotak sambungan [listrik]; kotak terminal listrik; panel kendali; panel instrumen (listrik); panel listrik;
panel pengontrol listrik; pelindung lonjakan tegangan; pemutus sirkuit; penangkal petir; penutup sirkuit; peralatan display
dengan fungsi mirror dan Internet of Things (IoT); peralatan monitoring listrik; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk pemantauan dan analisis jarak jauh; perangkat lunak untuk Internet of Things; program komputer untuk perangkat yang
mendukung Internet of Things [IoT]; reaktor listrik; sakelar daya; sakelar pemutus; sakelar, listrik; sensor untuk perangkat yang
diaktifkan dengan Internet of Things [IoT]; switchgear listrik; transformator [listrik]; transformator daya elektronik; transformator
listrik; transformator listrik untuk peralatan telekomunikasi; transformator saat ini; transformator step-down; transformator stepup; transformator tegangan listrik; transformator tegangan tinggi; transformator, penyearah, inverter, konverter putar,
pengubah, alat untuk menyampaikan (relay), kapasitor, kumparan dan resistor, semua menjadi listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

566

: JID2021071978
: 22/10/2021 17:27:36
:
: PT ENKRIPSI TEKNOLOGI HANDAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Citylofts Unit 2115, Jl. KH. Mas Mansyur No.121, Jakarta Pusat, DKI Jakarta., Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Ardian Yuliarsya S.H.
: Jl. Harpa V Blok EE No.37 RT.11 RW.007, Kelapa Gading

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: nobi
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Hitam, Hijau, Biru, Kuning, Merah Muda, Putih
: 42
: ===jasa komputer, yaitu, menciptakan lingkungan virtual on-line untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), yaitu,
menyediakan platform perdagangan untuk cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya; jasa/layanan platform sebagai suatu layanan (PaaS); perangkat lunak
sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran
menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized
assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan
menjual produk dan layanan kepada orang lain; platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat
lunak komputer untuk penjualan dan pembelian mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas===
: JID2021071979
: 22/10/2021 17:29:10
:
: PT ENKRIPSI TEKNOLOGI HANDAL

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Citylofts Unit 2115, Jl. KH. Mas Mansyur No.121, Jakarta Pusat, DKI Jakarta., Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Ardian Yuliarsya S.H.
: Jl. Harpa V Blok EE No.37 RT.11 RW.007, Kelapa Gading

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: nobi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Hijau, Biru, Kuning, Merah Muda, Putih
: 36
: ===Layanan pertukaran dan perdagangan cryptocurrency; informasi keuangan di bidang cryptocurrency; jasa konsultasi
keuangan yang berkaitan dengan cryptocurrency; konsultasi keuangan di bidang cryptocurrency; layanan informasi keuangan
yang berkaitan dengan cryptocurrency; layanan investasi cryptocurrency; manajemen aset cryptocurrency===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071980
: 22/10/2021 17:32:03
:
: TRI RAHARJO, Yulia Astuti

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum MM Blok C-7 No.5, RT 008 RW 007, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta, 13960
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ASEAN FRANCHISE, LICENSE & BUSINESS FORUM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru
: 41
: ===Mengatur dan menyelenggarakan pameran, seminar, dan konferensi; Mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan
lokakarya, pelatihan atau seminar; Menyelenggarakan seminar; Menyelenggarakan seminar pelatihan; Merencanakan,
memproduksi dan melaksanakan seminar; Penyelenggaraan webinar ( seminar online); jasa-jasa perencanaan event (acara)
untuk event-event (acara) hiburan dan pendidikan; melakukan lokakarya dan seminar; melakukan seminar; melakukan
seminar pelatihan; mengatur dan melakukan konferensi bisnis; mengatur dan melakukan seminar pelatihan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi, kongres, simposium, dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, seminar, dan simposium;
mengatur dan menyelenggarakan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar, kongres, konferensi dan simposium;
mengatur konferensi; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur pameran, seminar, dan konferensi; mengatur seminar;
mengatur seminar dan konferensi; mengatur seminar pelatihan; menyediakan seminar pelatihan online; organisasi konferensi,
pameran dan kompetisi; organisasi seminar; pengaturan dan penyelenggaraan seminar; pengaturan, pengadaan, dan
penyelenggaraan seminar-seminar; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi,
event-event dan pameran yang berhubungan dengan olah raga dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi;
penyelenggaraan konferensi; penyelenggaraan konferensi bisnis; penyelenggaraan seminar pendidikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: JID2021071981
: 22/10/2021 17:34:07
:
: PT NET MEDIATAMA TELEVISI

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung The East Lt. 28, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.3.2 No.1 , Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NET.VERSE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 38
: ===Jasa penyiaran; Jasa penyiaran digital; Jasa penyiaran televisi; Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan Komputer;
penyiaran; penyiaran dan transmisi data, suara atau gambar; penyiaran dan transmisi program televisi; penyiaran dan
transmisi program televisi kabel; penyiaran program televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan multimedia lainnya
melalui protokol Internet dan jaringan komunikasi; siaran program televisi; siaran televisi; siaran televisi berlangganan; siaran
televisi kabel; siaran televisi satelit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071982
: 22/10/2021 17:37:00
:
: Perfetti Van Melle S.p.A.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Via XXV Aprile, 7 – 20045 Lainate (MI) – Italy
: Risti Wulansari S.H.,
: KMO Building, Floor 05 Suite 502 Jalan Kyai Maja No 1 RT03/RW08

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ALPENLIEBE CHEWY GEL + Device
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru , putih, merah, hijau, cokelat, kuning
: 30
: ===Kue kering (pastri); Permen kenyal; Tablet hisap (tidak mengandung obat); biji cokelat; cokelat; gula; gula permen karet;
gula-gula; jeli buah [gula-gula]; kopi; liquorice [gula-gula]; lolipop [gula-gula]; pastilles [gula-gula]; permen; permen karet [gulagula]; permen karet kunyah; permen permen; tetes buah [gula-gula]; toffee (gula-gula)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071983
: 22/10/2021 17:38:37
:
: indah wati

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl.singosari No.13 gama permai I, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, 51111
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: erviqu
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: warna biru
: 25
: ===pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071984
: 22/10/2021 17:44:19
:
: Aranio Ebenezir SST

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Flamboyan Raya Perum. Villa Setiabudi Flamboyan BLK , Kota Medan, Sumatera
Utara, 20134
:
:

Halaman 1048 dari 1251

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Neos Corner
: Corner = Sudut/Pojokan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam Dan Putih
: 43
: ===Jasa kedai kopi; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kedai kopi; layanan bar kopi dan
kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kedai kopi dan makanan ringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071985
: 22/10/2021 17:44:30
:
: PT. PANGAN UNGGUL SENTOSA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Sulawesi 13, Kel. Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, Kota
Madiun, Jawa Timur
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SRASADESA + LOGO + Mantap Sego Sambelnya, Srasa di Desa
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, putih, coklat, merah, orange (jingga), kuning, krem
: 43
: ===Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Kedai;
Pemesanan meja restoran secara online; Restoran; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan;
katering makanan dan minuman; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; rumah
makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021071986
: 22/10/2021 17:45:05
:
: JAFRA HOLDING COMPANY B.V

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Geograaf 30 6921 EW Duiven
: Wulan Anggiet Purnamasari S.H.,
: Jl. Pandan Raya No. 68, Cibodasari, Cibodas, Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JAFRA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih.
: 27
: ===Karpet-karpet; dicetak wallpaper dekoratif; handuk yoga non-slip; karpet; karpet area; karpet bulu buatan; karpet,
permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; keset kamar mandi; lembaran
plastik untuk menutupi dinding; matras; penutup dinding; penutup lantai anti selip untuk digunakan pada tangga; penutup lantai
pelindung; penutup permukaan keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; perbatasan menjadi hiasan
dinding dalam sifat penutup dinding; rumput buatan untuk meletakkan di permukaan area rekreasi; selimut yoga; selimut yoga
non-slip; tali untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga; tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk
penggunaan yang tidak aman; tikar karet; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar lantai anti-kelelahan; tikar lantai,
tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar latihan; tikar latihan pribadi; tikar senam; tikar tanpa selip; tikar yoga; wallpaper;
wallpaper dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran kamar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021071987
: 22/10/2021 17:45:52
:
: PT. Trilliun Investama Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Gempol – Bangil, Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

Tipe Merek

: Merek Lukisan

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 1049 dari 1251

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 16
: ===Alat penyalur pita perekat [keperluan kantor]; Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku nota, buku catatan, buku
harian, jurnal kosong, buku tulis dan kertas tulis; Barang-barang tercetak, termasuk majalah, buku, brosur, kalender, katalog;
Berita berkala; Brosur-brosur; Buku tanda terima / kuitansi; Jepitan kertas; Pena tarik; alat tulis kantor; alat tulis menulis;
album; amplop; bahan plastik untuk kemasan; barang-barang cetakan; buku; buku besar [buku]; buku catatan; buku pedoman
[buku penuntun]; buku saku/buku kecil; buku tamu; buletin cetak; cairan penghapus untuk keperluan tulis menulis; cap
[stempel]; formulir pemesanan; handuk muka dari kertas; huruf-huruf cetak, blok-blok cetak; kalender; kantong kertas atau
plastik untuk kemasan; kantong-kantong terbuat dari kertas atau plastik; kartu pengumuman [alat tulis]; kartu tercetak; kartukartu; katalog; kemasan wadah kertas atau karton; kertas dan karton; kertas karton; kertas pembungkus; kertas stensil [kertas
stensil]; kertas*; koran; majalah; majalah berkala; mesin stensil; pamflet iklan; pamflet tercetak; pemotong kertas [keperluan
kantor]; penanda buku; pensil; perekat untuk alat tulis menulis; perforator kantor; pita perekat untuk keperluan alat tulis atau
rumah tangga; poster; potret; pulpen; sampul buku; stiker; surat jalan; surat kabar; tas belanjaan dari kertas atau plastik;
wadah tinta===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021071988
: 22/10/2021 17:47:08
:
: PT NET MEDIATAMA TELEVISI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung The East Lt. 28, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.3.2 No.1 , Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NET.STREAM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 41
: ===Jasa informasi hiburan; Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program
internet; Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu program televisi, klip,
grafis, dan informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan
komunikasi elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; Menyediakan situs web yang menampilkan acara
televisi, film, dan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai
acara televisi, film dan konten hiburan multimedia; informasi hiburan on-line; memberikan informasi, daftar, dan berita
mengenai pemrograman televisi dan hiburan melalui situs web; menyediakan informasi hiburan melalui situs web;
menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten multimedia serta informasi, ulasan, dan
rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071989
: 22/10/2021 17:47:58
:
: Samudra Yapputra

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bungur Besar XIII/83 N, Rt. 006/001, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran,
Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10610
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Bakmi Asui "Tanjung Duren"
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, kuning, hitam, putih
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kedai; Layanan kedai mie ayam pangsit; Tempat penyediaan makanan dan
minuman (Snack bar); layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; penyediaan makanan dan minuman
untuk dikonsumsi; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021071990
: 22/10/2021 17:49:27
:
: PT. Trilliun Investama Indonesia

540 Etiket

Halaman 1050 dari 1251

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Gempol – Bangil, Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, merah, orange, kuning, hitam, putih
: 16
: ===Alat penyalur pita perekat [keperluan kantor]; Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku nota, buku catatan, buku
harian, jurnal kosong, buku tulis dan kertas tulis; Barang-barang tercetak, termasuk majalah, buku, brosur, kalender, katalog;
Berita berkala; Brosur-brosur; Buku tanda terima / kuitansi; Jepitan kertas; Pena tarik; alat tulis kantor; alat tulis menulis;
album; amplop; bahan plastik untuk kemasan; barang-barang cetakan; buku; buku besar [buku]; buku catatan; buku pedoman
[buku penuntun]; buku saku/buku kecil; buku tamu; buletin cetak; cairan penghapus untuk keperluan tulis menulis; cap
[stempel]; formulir pemesanan; handuk muka dari kertas; huruf-huruf cetak, blok-blok cetak; kalender; kantong kertas atau
plastik untuk kemasan; kantong-kantong terbuat dari kertas atau plastik; kartu pengumuman [alat tulis]; kartu tercetak; kartukartu; katalog; kemasan wadah kertas atau karton; kertas dan karton; kertas karton; kertas pembungkus; kertas stensil [kertas
stensil]; kertas*; koran; majalah; majalah berkala; mesin stensil; pamflet iklan; pamflet tercetak; pemotong kertas [keperluan
kantor]; penanda buku; pensil; perekat untuk alat tulis menulis; perforator kantor; pita perekat untuk keperluan alat tulis atau
rumah tangga; poster; potret; pulpen; sampul buku; stiker; surat jalan; surat kabar; tas belanjaan dari kertas atau plastik;
wadah tinta===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071991
: 22/10/2021 17:49:59
:
: PT NET MEDIATAMA TELEVISI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung The East Lt. 28, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.3.2 No.1 , Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12950
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NET.STREAM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 38
: ===Jasa penyiaran; Jasa penyiaran digital; Jasa penyiaran televisi; Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan Komputer;
penyiaran; penyiaran dan transmisi data, suara atau gambar; penyiaran dan transmisi program televisi; penyiaran dan
transmisi program televisi kabel; penyiaran program televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan multimedia lainnya
melalui protokol Internet dan jaringan komunikasi; siaran program televisi; siaran televisi; siaran televisi berlangganan; siaran
televisi kabel; siaran televisi satelit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021071992
: 22/10/2021 17:52:20
:
: ALFIANDI

540 Etiket

: Jl. Hemat I No.1 A, Rt 05/03 Kel. Jelambar, Kec. Grogol Petamburan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Faishal Abdul Aziz S.M.
: X-PRES PATENT, Graha Mampang Lantai 1 Suite 101, Jl. Mampang Prapatan
Raya Kav.100

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MSMO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT DAN PUTIH
: 35
:
===Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa penjualan eceran; Jasa
penjualan eceran secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio
visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Layanan penjualan ritel online;

Halaman 1051 dari 1251

PASAR SWALAYAN; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barangbarang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris gadget atau
teknologi; jasa grosir dan eceran; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penjualan secara
online; supermarket===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021071993
: 22/10/2021 17:56:00
:
: PT. Trilliun Investama Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Gempol – Bangil, Desa Cangkringmalang, Kec. Beji, Kabupaten Pasuruan,
Jawa Timur
: Agus Widodo S.H.,M.H.,
: Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 19
: ===Bahan bangunan plastik; Membran atap PVC; Pipa HDPE (High density polyethylene); Pipa PP (polypropylene); Pipa PPR
(PolyPropylene Random); Pipa PVC (Polivinil klorida); Pipa Plastik; Pipa talang bukan dari logam; Plafon PVC; Plafon-plafon
yang sudah berbentuk digunakan untuk atap yang terbuat dari PVC; eternit gipsum; gifsum/lembaran terbuat dari plastik /
PVC; granit; gypsum [bahan bangunan]; katup air-pipa, bukan dari logam atau plastik; kisi-kisi, bukan dari logam; langit-langit,
bukan dari logam; lantai keramik; lantai parket; lis plafon pvc; papan dinding gipsum; pintu lipat, bukan dari logam; pintu,
bukan dari logam *; pipa air, bukan dari logam; pipa bercabang, bukan dari logam; pipa drainase, bukan dari logam; pipa kaku,
bukan dari logam, untuk bangunan; pipa plastik untuk keperluan pipa ledeng; saluran plastik untuk drainase dan irigasi;
sambungan pipa non logam; ubin lantai dari plastik; ubin lantai tembikar; ubin lantai, bukan dari logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021071995
: 22/10/2021 18:03:24
:
: Ir. MUHAMMAD TAIB SANGAJI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Soekarno Hatta Rt/Rw.004/000, Desa Loa Janan Ulu, Kec. Loa Janan, Kutai
Kartanegara, Kalimantan Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SOBAT LADA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 30
: ===Beras; Bumbu Gulai; Bumbu instan bubuk; Bumbu masak dalam bentuk bubuk; Bumbu rendang; Bumbu serba guna;
Bumbu siap saji; Bumbu yang diawetkan; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak protein
terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran; Custard; Garam meja; Kecap; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Kopi susu
bubuk; Kue; Kunyit*; Mie; Minuman kunyit asam; Pasta cabe untuk digunakan sebagai bumbu; Permen; Saus Pizza; Sushi;
allspice (lada); bawang putih bubuk; biji-bijian olahan; biskuit; brownies; bubuk cabai; bubuk kakao instan ; bubuk
pengembang; bubur instan; bumbu; bumbu kari; bumbu masak; bumbu nasi goreng; bumbu opor; bumbu pasta; bumbu rawon;
bumbu sayur asem; bumbu sayur lodeh; bumbu taman, diawetkan [bumbu]; campuran bubuk untuk sediaan minuman cokelat;
campuran bumbu; campuran puding instan; campuran rempah-rempah; cokelat; cuka; es krim; garam berbumbu; gula bubuk;
gula-gula; jahe [bumbu]; jinten (bumbu); kapulaga [bumbu]; kari [rempah-rempah]; kembang gula; kemiri (bumbu); kerupuk;
kopi; kopi instan; kopi rempah; lada; lada bubuk (bumbu); madu; mayones; merica; merica (bumbu); mie instan; minyak cabai
untuk digunakan sebagai bumbu atau bumbu; msg (penyedap rasa); nasi instan; nougat; pancake; pasta kari; penyedap rasa;
petis; pizza; puding; ragi; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; roti*; rumput laut [bumbu]; sambal pedas; sambel; saos
tomat; saus bumbu; saus daging; saus kari; saus lada; sohun; spiced cookies (kue kering); tapioka; teh; teh instan; tepung*;
wafel; wafer; wasabi siap saji===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021071997
: 22/10/2021 18:10:33
:
: PT Teknologi Usaha Nusantara

540 Etiket

: Gedung Office 8 Level 18-A, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, SCBD, Kelurahan
Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi

Halaman 1052 dari 1251

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

DKI Jakarta, 12190., Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190
: Anggi Avianica Putri S.E.
: Jalan Griya Pratama III Blok IV No. 14, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BROOM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: COKLAT & HITAM
: 35
: ===Administrasi penjualan untuk penjualan mobil-mobil; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen
penjualan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Booth penjualan minuman ringan serta makanan; Booth untuk penjualan es krim;
Counter untuk penjualan es krim; Eceran dan grosir mobil-mobil bekas; Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa penyediaan, -penjualan, -impor, -ekspor barang / mesin industri; Jasa advis, konsultasi, informasi dan bantuan teknis
sehubungan dengan jasa penjualan eceran dan grosir, jasa penyebaran, jasa administrasi bisnis dan akun; Jasa agen
penjualan tiket; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online,
layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa eceran atau grosiran untuk parfum dan bahan-bahan
aroma, dupa, sediaan-sediaan wewangian, buluh penyebar pengharum udara, sediaan-sediaan pengharum ruangan, pasta
wangi untuk keperluan kosmetik, sachet wewangian, wewangian untuk mobil, dan sediaan-sediaan pengharum udara; Jasa
jual beli melalui internet / online; Jasa layanan agen penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan agen penjualan
peralatan untuk mengukur konsumsi listrik; Jasa layanan agen penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan
pengelolaan energi; Jasa layanan agen penjualan untuk perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan instrumen-instrumen
pneumatik atau hidrolik; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa
layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
mesin-mesin dan peralatan telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan instrumen audio
dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video, atau penerima audio-video;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan
makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda
yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat
keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan
medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk
menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat
radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik,
perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk
keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinarX (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya,
yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam), mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari
es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis,
masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan,
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peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan
perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan perantara
bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Jasa layanan
perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan
energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk
pengelolaan energi; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan
eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan dan wadah rumah tangga, peralatan
dan wadah dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak,
makanan, mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa penjualan; Jasa
penjualan alat cetak (printer); Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa penjualan alat musik; Jasa penjualan alat pemindai
(scan); Jasa penjualan asesoris telepon seluler; Jasa penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging
ayam; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan barang –
barang untuk dekorasi rumah.; Jasa penjualan batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan pintu,
panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; Jasa penjualan biota-biota laut yang hidup; Jasa penjualan drone dan drone
kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk pemanas air, peralatan
dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan ikan hias; Jasa
penjualan kain; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan kopi dan biji kopi; Jasa penjualan makanan dan minuman khas
jepang; Jasa penjualan minuman bubble; Jasa penjualan minuman dengan pearl; Jasa penjualan minuman dengan topping
Boba; Jasa penjualan minuman jelly; Jasa penjualan minuman kopi; Jasa penjualan oleh-oleh haji dan umroh; Jasa penjualan
parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu perdana baik secara langsung
maupun secara onLine; Jasa penjualan retail bubuk coklat, kopi dan teh; Jasa penjualan sawit / hasil bumi baik secara
langsung ataupun secara online; Jasa penjualan sistem pengeras suara (sound system); Jasa penjualan telepon selular baik
secara online atau secara langsung; Jasa perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan batu bara; Jasa
periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media
sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran
secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral;
Jasa pialang penjualan barang; Jasa ritel yang disebutkan di atas tidak termasuk ritel penjualan barang melalui toko dengan
mendatangi tempat secara langsung (brick and mortar); Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko eceran
sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik,
tembakau,
pengganti tembakau (bukan untuk keperluan medis), barang-barang keperluan perokok, korek api untuk perokok, alat
penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik, produk
tembakau untuk keperluan dipanaskan, perangkat dan bagian-bagian perangkat untuk memanaskan tembakau dan pengganti
tembakau untuk keperluan dihirup, tembakau sirih dengan tembakau, tembakau untuk dihirup dengan tembakau, tembakau
sirih tanpa tembakau, tembakau untuk dihirup tanpa tembakau, kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan
untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk
rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Jasa toko on-line dan gerai yang
menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas
tangan dan dompet; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang
menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan
dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam
perdagangan eceran dan grosir; Jasa-jasa konsultasi perniagaan, informasi, penelitian dan analisis yang berhubungan dengan
perencanaan, pembelian, penempatan dan optimisasi online, interaktip, televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan
penemuan (inventory) media baru dan konten yang berkaitan dengannya; Jasa-jasa penjualan retail jam tangan dan instrumen
horologis; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan layanan jual beli tentang akar rumput; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan
pelumas, fluida dan aditif untuk digunakan dalam otomotif, produk perawatan mobil, bagian-bagian otomotif, perlengkapan dan
aksesori, alat-alat tangan, koran dan majalah, makanan, minuman dan gula-gula dan serba-serbi yang lain.; Konter untuk
penjualan es krim; Layanan agen penjualan untuk engsel pintu dari logam; Layanan agen penjualan untuk engsel pintu nonlogam; Layanan agen penjualan untuk selempang jendela dari logam; Layanan agen penjualan untuk selempang jendela nonlogam; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan agen penjualan yang menampilkan nutraseutikal; Layanan
agen penjualan yang menampilkan wewangian; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan);
Layanan grosir yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Layanan iklan baris di bidang penilaian,
perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau
tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan
penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil;
Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil bekas; Layanan perantara komersial yang disediakan oleh toko yang menjual
bagian dan asesoris mobil; Layanan ritel online yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel, grosir dan toko online,
termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil; Layanan
toko eceran yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan granit, keramik;
Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan untuk membuat bingkai, batu alam, panel, kertas pelapis dinding;
Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil; Layanan toko grosir yang menjual mobil-mobil bekas; Layanan toko ritel online
yang menjual peralatan fotografi/videografi.; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan
yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online; Memberikan
informasi untuk penjualan barang orang lain; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembelipembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Organisasi dan manajemen program insentif dan promosi
penjualan; Outlet penjualan camilan khas jepang; Penelitian pemasaran dan promosi penjualan (untuk orang lain); Penerbitan,
manajemen dan penyelesaian mata uang virtual yang disimpan dan dikelola sebagai data elektronik untuk promosi barang dan
jasa; Penerbitan, manajemen dan penyelesaian poin dan mata uang virtual untuk promosi barang dan jasa; Pengadaan,
manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa
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online dan melalui pengiriman); Pengaturan penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Pengaturan
penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik; Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik
untuk pengelolaan energi; Pengorganisasian, pengawasan dan administrasi usaha dari penjualan dan skema insentif promosi,
skema kartu loyalitas, skema dan program insentif, program pengharagaan, skema poin untuk penebusan terhadap barang
dan jasa; Pengorganisasian, pengoperasian dan supervisi bisnis mata uang virtual; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu;
Penjualan alat sablon botol manual; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk
aksesoris gadget atau teknologi; Penjualan deterjen, perekat dan preparat kimia untuk menstabilkan tanah; Penjualan eceran,
grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak
jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan
penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang untuk perawatan anak,
yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan peralatan senam,
permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi,
telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma,
tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder digital, cakram
kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD (HD-DVD),
cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi, perekam,
penulis, papan tombol, permainan digital, playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable,
amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar plasma,
proyektor video, perangkat lunak komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu komputer dan
periferal komputer, unit pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB,
kartu memori, floppy disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman,
tembakau dan barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi
kulit, kain atau tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti
semua bahan ini, atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten,
kota kecil, kota, wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan
melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa
pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: dekorasi interior dan
eksterior, yaitu linen rumah tangga, tirai bersih, gorden dari tekstil atau plastik, tirai dari tekstil, hiasan dinding dari tekstil, kain
non-anyaman (tekstil), penutup pelindung untuk furnitur, bantal (kecuali bantal untuk keperluan medis dan pemanasan),
sarung bantal, penutup furnitur dari tekstil, penutup tempat tidur, penutup meja, batang dan cincin gorden, kait tirai, rol, pita
gorden, gantungan untuk gorden, tirai dari logam, potongan ujung dan kurung untuk batang tirai bukan dari logam, gagang
pintu bukan dari logam dan kenop untuk furnitur bukan dari logam, renda dan bordir, pita, kawat untuk gorden, penahan
gorden tidak untuk tekstil, penutup lantai dan dinding, karpet dan permadani, bingkai foto, foto, stiker, cermin, karya seni dari
logam mulia, kayu, plester atau plastik, ponsel (benda dekoratif), kotak, kotak dari kayu atau plastik, lilin, tempat lilin, tembikar,
vas, pot, penutup untuk pot, patung dan patung dari logam mulia, porselen, terra-cotta atau kaca, air mancur, bunga kering
untuk dekorasi, lampu, penutup lampu, penahan tudung lampu, cat dan pernis, pewarna, pernis, pelapis permukaan, teras,
tembikar, pot, bak (untuk tanaman), penutup untuk pot (bukan dari kertas), kotak jendela, mangkuk hias, bak, patung dan
patung batu, beton atau terra-cotta, air mancur dan kolam, dukungan tanaman, teralis, busur, layar (furnitur), penahan vas,
pouffes, tiang untuk menaruh mantel, tempat payung, rak majalah, furnitur taman, tempat bunga (furnitur), payung, pandepo,
kotak peti untuk keperluan penyimpanan, penghias ponsel, perabot, yaitu furnitur, cermin, bingkai foto dan tempat duduk,
pengharum ruangan, pengharum dan pembersih, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa
tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan online atas publikasi cetak, buku, majalah, materi cetak, terbitan berkala,
teks elektronik dan teks non-elektronik; Penjualan pakaian,; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu; Penjualan ritel dan grosir
sampo sepatu (online); Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet,
perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang
terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penyediaan layanan
pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi
mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Produksi keperluan periklanan visual; Promosi penjualan (untuk orang lain);
Promosi penjualan untuk pihak lain melalui jaringan komputer; Stan untuk penjualan es krim; Tempat yang menjual berbagai
macam bir; Toko eceran dan grosir yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Toko eceran yang menjual peralatan listrik
rumah tangga; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran yang menjual produk susu;
Toko yang melayani penjualan mesin; Toko yang menjual Karpet; Toko yang menjual antara lain: baterai telepon seluler, baterai isi ulang, -pengisi daya baterai untuk gawai dan telepon selular baik secara onLine maupun langsung; Toko yang
menjual batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis
dinding; Toko yang menjual cat; Toko yang menjual es krim; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang menjual kue; Toko yang
menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan buah; administasi program diskon yang memungkinkan
peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon pengiriman, percepatan pengiriman dan akses awal terhadap
acara-acara penjualan; administrasi program insentif promosi penjualan; administrasi program pemberian insentif untuk
mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain; administrasi skema insentif penjualan dan promosi; administrasi
skema insentif penjualan dan promosi yang melibatkan perangko perdagangan; administrasi yang berkaitan dengan distribusi
dan pemasaran penjualan; agen pemesanan teater untuk iklan atau promosi penjualan; agen untuk kontrak pengadaan (untuk
pihak lain) untuk penjualan dari barang melalui telefon seluler dan internet; iklan mobil untuk dijual melalui Internet; jasa agen
penjualan untuk alas kaki; jasa agen penjualan yang menampilkan bagian dan aksesoris untuk mobil; jasa eceran atau
grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau
aksesoris mobil pada situs web internet; jasa grosir untuk minuman beralkohol, kecuali bir; jasa grosir yang berkaitan dengan
aksesoris mobil; jasa jual beli mobil bekas; jasa jual beli mobil bekas secara online; jasa konsultasi bisnis sehubungan dengan
pengoperasian pasar elektronik untuk pembeli dan penjual barang-barang dan atau jasa-jasa pada jaringan komputer global;
jasa manajemen penjualan di internet; jasa organisasi dan manajemen program promosi insentif dan penjualan; jasa
pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan promosi, operasi, dan
penjualan di pasar domestik dan luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di Taiwan, yaitu, konsultasi riset pasar; jasa
penjualan aksesoris telepon selular; jasa penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan daging beku; jasa
penjualan dan publisitas; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan hasil laut (beku); jasa penjualan ikan; jasa penjualan
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makanan atau minuman yang dioperasikan dengan memasukkan koin untuk mengeluarkan minuman atau makanan yang
dipilih; jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang baik secara langsung maupun online; jasa penjualan melalui
sistem berbasis web dan portal online di bidang perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen
untuk masuk, mengatur dan mengubah profil pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan
mengubah daftar produknya; jasa penjualan minuman teh bubble atau teh pearl; jasa penjualan produk baja ringan; jasa
penjualan ritel, grosir dan online termasuk berhubungan dengan buku dan publikasi lainnya jasa informasi, nasihat, konsultasi
dan pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa penjualan secara online; jasa penjualan serta
promosi untuk sediaan farmasi; jasa penjualan wisata dalam air diving dan snorkeling secara online; jasa penjualan: atap baja
ringan ,galvalum, reng, hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium, kanal c; jasa perantara bisnis untuk
menjual dan membeli barang dan jasa; jasa perniagaan yang melayani penjualan kendaraan bermotor; jasa pesanan pos dan
jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi, minuman berbahan dasar teh, minuman berbahan
dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin espresso listrik, pemadat kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat
minuman, dan kaos; jasa ritel dan jasa eceran untuk mobil; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui
pos yang berhubungan dengan penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca mata dan kaca
mata pelindung matahari, pakaian pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang dapat diunduh
melalui internet, perangkat lunak aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat komputer portabel,
bergerak/mobile, genggam dan tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak permainan komputer,
permainan komputer, perangkat keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal komputer, program
komputer, perangkat lunak komputer , komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital versatile disc,
peralatan driver, publikasi elektronik yang dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan permainan
komputer interaktif yang dapat diunduh, penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya listrik,
peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu
bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan,
program loyalitas, program imbalan dan preferensi pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata
(eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang,
pelindung/perisai wajah, filter untuk masker pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca
mata dan kacamata pelindung matahari, bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer
grafis, headphone, headset, helm (kecuali helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick
untuk digunakan dengan komputer, bantalan lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa
untuk kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket
penyelamat dan pelampung, timbangan koper, pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori,
penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut (karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam
dan portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan
navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon,
kartu berlapis plastik memuat barang cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu
yang dapat diprogram, alat pelindung untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung,
pakaian pelindung untuk menyelam, pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan],
pakaian, tutup kepala dan alas kaki pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung
matahari dan kaca mata (goggles) pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan,
peralatan navigasi satelit, kartu berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik ,
kartu chip, kaus kaki dipanasi dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan
kotak untuk kaca mata (eyewear) dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen
telekomunikasi, pesawat telepon, telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan
instrumen video, pemutar video disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program
permainan video dan permainan virtual reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality
komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa toko untuk
penjualan alat dapur; jasa toko untuk penjualan alat make up; jasa toko untuk penjualan hadiah pesta pernikahan; jasa toko
untuk penjualan hadiah ulang tahun; jasa toko untuk penjualan souvenir; jasa-jasa administrasi program loyalitas pelanggan
yang memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon pengiriman, percepatan pengiriman dan
akses awal terhadap acara-acara penjualan; jasa-jasa analitik data usaha mengenai penjualan produk dan jasa orang lain,
dan autentikasi, proses dan manajemen pembayaran selular; jasa-jasa perantara usaha untuk penjualan dan pembeliaan
barang dan jasa, yakni, memfasilitasi transaksi pembeli dan penjual dengan menyediaan informasi tentang penjual, barang
dan/atau jasa kepada pembeli; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli
barang dan/atau jasa; jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara tidak
langsung komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan pemasaran, pemasaran melalui
internet, pemasaran secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain secara pasif, yang ditanggung
bersama-sama, atau melalui saluran-saluran komunikasi viral; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi
terkait produk melalui jaringan telekomunikasi untuk kegunaan penjualan; konsultasi di bidang penyelesaian mata uang virtual;
layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan administrasi bisnis untuk
pemrosesan penjualan yang dilakukan pada jaringan komputer global; layanan bisnis, yaitu, menyediakan informasi bisnis
sehubungan dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan vendor
melalui basis data komputer; layanan eceran atau grosir untuk mobil; layanan grosir penjualan aksesoris tas, gelang, cincin;
layanan grosir untuk peralatan audiovisual; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan
grosir yang berkaitan dengan peralatan audiovisual; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang
dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek
atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu,
sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi,
boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan promosi
penjualan; layanan nasihat yang berkaitan dengan promosi penjualan; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan
dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja
lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung,
topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game,
mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter,
boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan perwakilan
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penjualan independen; layanan registrasi mobil; layanan ritel untuk minuman beralkohol, kecuali bir; layanan ritel untuk
peralatan audiovisual; layanan ritel yang berkaitan dengan aksesori mobil; layanan ritel yang disediakan oleh suku cadang
mobil dan toko aksesoris; layanan toko grosir menampilkan mantel (kecuali pakaian untuk penggunaan eksklusif untuk
olahraga dan pakaian tradisional Korea); layanan toko grosir menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko grosir online
yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan audiovisual;
layanan toko grosir yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel menampilkan minuman beralkohol,
kecuali bir; layanan toko ritel menampilkan peralatan audiovisual; layanan toko ritel online yang menampilkan minuman
beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan audiovisual; manajemen bisnis fasilitas parkir
mobil; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring (online
marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; manajemen penjualan real
estat; manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai
yang menjual makanan ringan; melakukan pameran dagang di bidang mobil; membantu dalam eksploitasi atau pengelolaan
perusahaan perdagangan atau industri, termasuk pusat dan kompleks perbelanjaan, yaitu penyediaan layanan konsultasi
bisnis untuk merek-merek berkualitas tinggi dan mewah untuk memungkinkan mereka mendistribusikan kelebihan stok secara
terkontrol dan efektif dari koleksi musim sebelumnya; memberikan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan mata
uang virtual; memberikan informasi melalui Internet yang berkaitan dengan penjualan mobil; mempromosikan penjualan
barang dan jasa orang lain dengan memberikan dan menebus poin pembelian dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP untuk paket hiburan langsung; mengatur berlangganan
media untuk pihak lain, menjual musik secara daring dalam bentuk media digital atau tersimpan; mengatur dan melakukan
acara penjualan untuk orang lain dari ternak dan ternak terdaftar dan komersial; mengatur dan melakukan acara penjualan
untuk ternak; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang; mengatur kontrak, untuk orang lain,
untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli
barang dan jasa; negosiasi kontrak yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang; optimisasi mesin pencari untuk
promosi penjualan; pelacakan volume penjualan untuk orang lain; pemodelan untuk iklan atau promosi penjualan; pengadaan
kontrak untuk orang lain yang berkaitan dengan penjualan barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan barang;
pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain,
termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengiklanan penjualan melalui pos; pengiklanan penjualan
melalui pos (direct mail advertising); pengiklanan penjualan melalui pos (direct-mail advertising); penjualan alat jahit, yaitu,
jarum jahit, benang, penggaris untuk pola, buku skizze untuk menggambar design secara eceran; penjualan busana muslim
melalui internet / online; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan hijab melalui internet / online;
penjualan lagu secara digital melalui jaringan online; penjualan lukisan; penjualan ritel dan grosir busa pencuci wajah;
penjualan ritel dan grosir sampo; penjualan spareparts kendaraan bermotor; penjualan telepon seluler baik secara online
maupun secara langsung; penyediaan informasi pada penjualan komoditi; penyediaan informasi produk dan jasa untuk
penjualan komersial; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan
laporan usaha untuk orang lain terkait penjualan produk dan jasa orang lain; penyediaan pasar barang dan jasa secara daring
bagi pembeli dan penjual; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan
pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual;
penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian
terhadap barang dan jasa dari penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); penyewaan mesin
penjual otomatis; perdagangan barang dan jasa yang terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain yang disediakan
melalui jaringan informasi komunikasi global, yakni, penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli barang dan jasa;
perkerjaan pramuniaga yang berhubungan dengan penjualan barang dari pihak lain melalui sistem on-line komputer;
persewaan kios penjualan; persiapan presentasi audiovisual untuk digunakan dalam iklan; promosi penjualan; promosi
penjualan menggunakan media audiovisual; promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet
dan pemasaran; publisitas dan layanan promosi penjualan; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang
dan jasa; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa yang tersedia secara online; show room
(ruang pamer) penjualan mobil bekas; showroom penjualan kendaraan bermotor; sponsor promosi balap mobil; sponsor
promosi balapan mobil; sponsor promosi dari pembalap mobil; toko penjualan barang elektronik baik secara online ataupun
secara langsung; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi; toko yang menjual botol-botol
minuman; toko yang menjual perhiasan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021071998
: 22/10/2021 18:16:47
:
: ATAN

540 Etiket

: Citra I Blok J-2 No. 4 RT.012/RW.016, Kel. Kalideres, Kec. Kali Deres, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DEKKSON
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Biru
: 11
: ===Alat pemanas ruang air panas [untuk keperluan industri]; Aparatus dan instrumen, semua untuk memberikan wewangian,
memurnikan atau menyegarkan udara, yaitu: pembersih udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai, dispenser untuk
penyegar udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai, pengharum udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai;
Bantalan, bantal dan selimut yang dipanaskan dengan listrik, bukan untuk tujuan medis; Dispenser air; Instalasi penerangan,
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pemanasan, penghasilan uap, memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi
kesehatan; Instalasi yang menggabungkan ketel dan pembuat uap untuk memproduksi air panas; Jamban; Keran; Keran air
minum; Kloset air; Lampu pintar; Pengering pakaian; Perlengkapan pencahayaan LED (light emitting diode) untuk digunakan
dalam tampilan, komersial, industri, perumahan, dan aplikasi pencahayaan aksen arsitektur; Perlengkapan pencahayaan LED
untuk aplikasi pencahayaan di dalam dan luar ruangan; air mancur; air pendingin; aksesoris pengaturan untuk aparat dan pipa
air atau gas; alat dan mesin penyaringan dan pembersih udara; alat destilasi *; alat pendingin minuman; aparat dan instalasi
memasak; aparat fumigasi, bukan untuk tujuan medis; aparat pembersih minyak; aparat pendingin udara; aparat penghilang
bau, bukan untuk penggunaan pribadi; aparatur disinfektan; aparatur filtrasi akuarium; aparatur penghilang bau udara;
aparatur tanning [tempat tidur matahari]; aparatus pengeringan tangan untuk kamar kecil; aparatus untuk tujuan penerangan,
pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendingin, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan sanitasi; bak cuci untuk piring dan
peralatan dapur; bak mandi; barbecue, table-top barbecue, pealatan barbecue dan pemanggang untuk memanggang;
berenang aparat renang pengklorinasi; boiler gas; boiler, selain bagian dari mesin; bola lampu; bola lampu LED; bola lampu
elektrik; bola lampu, listrik; botol air panas; cerobong asap cerobong asap; cetakan wafel, listrik; chandelier; downlight;
evaporator; filamen magnesium untuk penerangan; fitting, berbentuk, untuk oven; freezer; gerak lampu keamanan sensitif;
gudang anggur, listrik; halogen bola lampu; instalasi dan mesin pendingin; instalasi pemurnian air; instalasi penyaringan
udara; jet air; katup udara untuk instalasi pemanas uap (untuk air, minyak dan gas) dan bagian serta perlengkapannya, tidak
digunakan dalam hubungannya dengan mobil; keran bidet; keran untuk pipa; ketel; kiln; kipas [bagian dari instalasi pendingin
udara]; kompor listrik atau gas untuk memasak; kontrol air katup untuk kran; korek api *; kran otomatis; kran untuk pipa dan
pipa; kulkas-freezer; lampu; lampu kendaraan; lampu lampu LED; lampu sinar ultraviolet, bukan untuk tujuan medis; lampu
untuk kendaraan; light-emitting diode [LED] lampu lanskap; light-emitting diode [LED] pencahayaan instalasi; light-emitting
diode [LED] perlengkapan pencahayaan; mandi shower; mesin kopi; mesin pembuatan es krim; mesin pembuatan roti; oven
microwave [aparat memasak]; pakaian dipanaskan secara elektrik; pegangan kran; pemanas air; pemandian spa [pembuluh];
pemanggang [alat memasak]; pembakar alkohol; pembakar kuman; penanak nasi; pendingin air termasuk, air terjun, alat
pengurang kelembaban udara, saringan air atau peralatan atau sistem lainnya untuk mendinginkan (refrigerating),
mendinginkan (cooling), menyaring, menukar udara, menyediakan, menyimpan; pendingin udara; pengering rambut;
pengering udara; penggorengan dalam, listrik; pengumpul panas matahari; peralatan memasak, listrik, yaitu broiling elektrik
(electric broiling) dan panci panggangan (grill pans), griddles listrik [peralatan memasak] dan loyang (baking sheets) untuk
penggunaan di dalam dan di luar ruangan; peralatan pemanas lem; peralatan untuk instalasi penyediaan air; perapian,
domestik; perlengkapan pencahayaan dengan deteksi gerakan; pipa [bagian dari instalasi sanitasi]; pipa air untuk instalasi
sanitasi; pusaran air-jet aparat; radiator [pemanasan]; saluran air instalasi; saringan air.; sejenis katup (stop cocks) dan katup
(stop valves) yang digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air; shower penyemprot [pipa fitting]; sink; soket untuk
lampu listrik; sterilisasi; sterilisasi listrik untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi udara; sterilisasi ultraviolet; stills *; tabung air
(water tubes) sebagai bagian dari instalasi pemurnian air reverse osmosis; tabung bercahaya untuk penerangan; tangki
penyimpanan air untuk pengolahan; toilet; ventilasi [AC] instalasi dan peralatan; wastafel dapur untuk penggunaan
komersial===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
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Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021071999
: 22/10/2021 18:19:49
:
: Advance Intelligence Pte. Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 80 ROBINSON ROAD #09-01, 068898
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ginee + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 42
: ===Jasa otentikasi pengguna menggunakan teknologi untuk transaksi perdagangan elektronik; Perangkat lunak sebagai
layanan [SaaS]; Platform sebagai Layanan (PaaS); cadangan data di luar situs; desain perangkat lunak komputer; komputasi
awan; konsultasi perangkat lunak komputer; konsultasi teknologi informasi [TI]; kontrol kualitas; konversi data atau dokumen
dari fisik ke media elektronik; konversi program komputer dan data, selain konversi fisik; membuat dan merancang indeks
informasi berbasis situs web untuk orang lain [layanan teknologi informasi]; menyediakan mesin pencari untuk internet;
pemantauan elektronik atas aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui internet; pemantauan elektronik atas
informasi identifikasi pribadi untuk mendeteksi pencurian identitas melalui internet; pemantauan sistem komputer dengan
akses jarak jauh; pemrograman komputer; penelitian dan pengembangan produk baru untuk orang lain; penelitian teknologi;
penyimpanan data elektronik===
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ginee + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 41
: ===Jasa Instruktur; Layanan pendidikan; layanan hiburan; layanan pengeditan video untuk acara; layanan tata letak, selain
untuk tujuan iklan; memberikan informasi di bidang hiburan; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan video online, tidak
dapat diunduh===
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Kartanegara, Kalimantan Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SAHABAT LADA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 30
: ===Beras; Bumbu Gulai; Bumbu instan bubuk; Bumbu masak dalam bentuk bubuk; Bumbu rendang; Bumbu serba guna;
Bumbu siap saji; Bumbu yang diawetkan; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak protein
terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran; Custard; Garam meja; Kecap; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Kopi susu
bubuk; Kue; Kunyit*; Mie; Minuman kunyit asam; Pasta cabe untuk digunakan sebagai bumbu; Permen; Saus Pizza; Sushi;
allspice (lada); bawang putih bubuk; biji-bijian olahan; biskuit; brownies; bubuk cabai; bubuk kakao instan ; bubuk
pengembang; bubur instan; bumbu; bumbu kari; bumbu masak; bumbu nasi goreng; bumbu opor; bumbu pasta; bumbu rawon;
bumbu sayur asem; bumbu sayur lodeh; bumbu taman, diawetkan [bumbu]; campuran bubuk untuk sediaan minuman cokelat;
campuran bumbu; campuran puding instan; campuran rempah-rempah; cokelat; cuka; es krim; garam berbumbu; gula bubuk;
gula-gula; jahe [bumbu]; jinten (bumbu); kapulaga [bumbu]; kari [rempah-rempah]; kembang gula; kemiri (bumbu); kerupuk;
kopi; kopi instan; kopi rempah; lada; lada bubuk (bumbu); madu; mayones; merica; merica (bumbu); mie instan; minyak cabai
untuk digunakan sebagai bumbu atau bumbu; msg (penyedap rasa); nasi instan; nougat; pancake; pasta kari; penyedap rasa;
petis; pizza; puding; ragi*; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; roti*; rumput laut [bumbu]; sambal pedas; sambel; saos
tomat; saus bumbu; saus daging; saus kari; saus lada; sohun; spiced cookies (kue kering); tapioka; teh; teh instan; tepung*;
wafel; wafer; wasabi siap saji===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021072002
: 22/10/2021 18:22:56
:
: Advance Intelligence Pte. Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 80 ROBINSON ROAD #09-01, 068898
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ginee + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 39
: ===Layanan angkutan; Menyediakan informasi jalan dan lalu lintas; jasa kurir [pesan atau barang dagangan]; jasa
pengangkutan; layanan pengemudi; logistik transportasi; memberikan informasi tentang layanan penyimpanan sementara;
memberikan informasi transportasi melalui situs web; mengatur transportasi untuk perjalanan wisata; pembungkus barang;
pengiriman barang; pengiriman paket; penyimpanan fisik data atau dokumen yang disimpan secara elektronik;
pergudangan===

740

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021072003
: 22/10/2021 18:24:36
:
: Advance Intelligence Pte. Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 80 ROBINSON ROAD #09-01, 068898
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ginee + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 38
: ===komputer membantu pengiriman pesan dan gambar; komunikasi melalui terminal komputer; layanan konferensi video;
layanan pesan suara; menyediakan akses ke database; menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global;
menyediakan forum online; menyediakan informasi dalam bidang telekomunikasi; menyediakan koneksi telekomunikasi ke
jaringan komputer global; menyediakan ruang obrolan internet; menyediakan saluran telekomunikasi untuk layanan
teleshopping; pengiriman pesan; penyiaran nirkabel; streaming data; transmisi file digital===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072004
: 22/10/2021 18:25:05
:
: NUR AISYAH

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: LINGKUNGAN BEJI RT. 01 RW. 06. KEL. BERGAS LOR - KEC. BERGAS,
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH, HIJAU
: 3
: ===Alas bedak; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme
rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak
wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat
rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi,
sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bibit
parfum; Bubuk sampo; Deodorant stick; Gel pelembab kulit; Korektor warna bibir; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih
kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik yaitu bedak padat,
bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim
yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari;
Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lip tint
(pewarna bibir); Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion dan serum; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion
susu untuk membersihkan wajah; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Paket masker
untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Pelembab [Moisturizer]
kosmetik; Pemerah bibir; Pensil untuk bibir; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan
pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan
cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo; Pomade bibir; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab
wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk-produk makeup,
seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan
alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku;
Sabun Mandi; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik
untuk mata; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan
perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan pewangi untuk udara;
Sediaan pewarna kuku; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan-sediaan pewarna bibir;
Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata
(kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum jerawat; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Shampo berbentuk
batangan; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu
untuk perawatan kulit; Tambalan pemutih gigi; Tempat lipstik; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion
pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; amber [parfum]; ambergris [parfum]; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan
pewarna rambut; balsem bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis
yang digunakan untuk rambut, kult dan bibir; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bar sampo padat; basma

740
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[pewarna kosmetik]; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak
dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak mandi; bedak tabur; bedak tubuh; bedak tubuh
untuk keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; bedak wajah longgar; bilasan pemutih gigi; bubuk bedak wangi; bubuk bedak
wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pewangi anti
bau badan; bubuk tubuh berkilau; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak
untuk kulit; dasar untuk parfum bunga; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; eau
de parfum; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; esens pemutih; garam pemutih; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab
kulit [kosmetik]; gel pewarna alis; gel untuk wajah tidak mengandung obat; kapur untuk penggunaan kosmetik; kit make-up
yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang
terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit wewanginan khusus untuk
digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu,
unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti
keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi,
mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kondisioner bibir;
kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai
kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tanpa obat; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat
untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk
wajah, tubuh dan tangan; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik,
yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik,
Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim after-shave (non-obat); krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim
anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim bibir; krim boot; krim kaki tanpa obat; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh; krim masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat
untuk scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim
pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim tanpa
obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
wajah tidak mengandung obat; lipstik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk
perawatan tubuh bayi; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion, krim, pelembab, minyak dan
susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion dan
pelembab anti-penuaan; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk
perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up
dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up
menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk wajah dan tubuh; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kosmetik;
masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih
mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker tanah liat
penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker
tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah memurnikan arang;
membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; mengklarifikasi tonik wajah; minyak esensial sebagai
pewangi untuk keperluan binatu; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; mousses [kosmetik]; palet perona mata; parfum; parfum cair; parfum
dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri;
parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit;
pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelindung bibir
non-obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih baki sampah menggunakan
pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut [kondisioner sampo];
pemoles bibir; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih selakangan;
penetral bibir; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; pengkilap bibir; pensil untuk bibir; perona mata;
pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch;
pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna janggut; pewarna
kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna untuk keperluan
toilet; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan
kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; produk dan sediaan untuk rambut dan
perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk pemutih
(kosmetik); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batangan
untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi;
sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cukur;
sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat
atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pelana; sabun tubuh tanpa obat;
sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet parfum; salep kulit
pelembab [kosmetik]; sampo; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo
hewan peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo tanpa obat; sampo untuk bayi;
sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sediaan eksfoliasi
tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk tata rias artis
khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi
busa untuk keperluan kosmetik; sediaan pemutih gigi; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat;
sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak
mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan non-obat untuk
anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan
non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat;

Halaman 1061 dari 1251

sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan
pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk
keperluan kosmetik; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan,
pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan,
pengaturan dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan untuk
perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk pewarnaan awal rambut;
sediaan untuk pewarnaan awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaansediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaansediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; semprotan tubuh; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik;
serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum
kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang
mengandung ekstrak batu permata; shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan];
shampo hewan peliharaan tidak mengandung obat; shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo
rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa
pengobatan]; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; soda pemutih; stiker seni
tubuh; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab
setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu setelah dicukur; susu setelah
matahari; susu tubuh; tempat lipstik; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; toner untuk wajah tidak
mengandung obat; tubuh gemerlap; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021072005
: 22/10/2021 18:26:33
:
: Advance Intelligence Pte. Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 80 ROBINSON ROAD #09-01, 068898
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ginee + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 35
: ===Akuntansi; Konsumen (Informasi komersial dan pemberian nasihat untuk -) [toko yang menyediakan pemberian naihat
untuk konsumen]; Menyediakan informasi bisnis; Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer; Penyajian barang di
media komunikasi untuk tujuan ritel; bantuan manajemen bisnis; iklan online pada jaringan komputer; investigasi bisnis; jasa
periklanan; manajemen file terkomputerisasi; memberikan informasi bisnis melalui situs web; memperbarui dan memelihara
data dalam database komputer; menyusun laporan akun; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; pencarian
data dalam file komputer untuk orang lain; penelitian bisnis; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa; promosi penjualan untuk pihak lain; sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; studi pasar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072006
: 22/10/2021 18:28:35
:
: Advance Intelligence Pte. Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 80 ROBINSON ROAD #09-01, 068898
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Ginee + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===Kartu identitas biometrik; Peralatan pengenalan wajah; alat fototelegrafi; alat pengolah data; alat sensor; aplikasi
perangkat lunak ponsel yang dapat diunduh; chip elektronik; indikator kuantitas; layar neon; media data magnetik; media data
optik; monitor [program komputer]; papan pengumuman elektronik; pembaca karakter optik; peralatan antar komunikasi;
platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; program komputer, direkam; publikasi elektronik, dapat diunduh;
robot humanoid dengan kecerdasan buatan; robot pengintai keamanan===

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021072007
: 22/10/2021 18:30:40
:
: Neuroncredit Pte. Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 80 ROBINSON ROAD, #09-01, 068898
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Advantee + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 42
: ===Jasa otentikasi pengguna menggunakan teknologi untuk transaksi perdagangan elektronik; Perangkat lunak sebagai
layanan [SaaS]; Platform sebagai Layanan (PaaS); cadangan data di luar situs; desain perangkat lunak komputer; komputasi
awan; konsultasi perangkat lunak komputer; konsultasi teknologi informasi [TI]; kontrol kualitas; konversi data atau dokumen
dari fisik ke media elektronik; konversi program komputer dan data, selain konversi fisik; membuat dan merancang indeks
informasi berbasis situs web untuk orang lain [layanan teknologi informasi]; menyediakan mesin pencari untuk internet;
pemantauan elektronik atas aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui internet; pemantauan elektronik atas
informasi identifikasi pribadi untuk mendeteksi pencurian identitas melalui internet; pemantauan sistem komputer dengan
akses jarak jauh; pemrograman komputer; penelitian dan pengembangan produk baru untuk orang lain; penelitian teknologi;
penyimpanan data elektronik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021072008
: 22/10/2021 18:32:13
:
: Neuroncredit Pte. Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 80 ROBINSON ROAD, #09-01, 068898
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Advantee + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 36
: ===Fidusia; Memberikan informasi tentang asuransi; Perbankan online; analisa keuangan; evaluasi keuangan [asuransi,
perbankan, real estat]; jasa agen penagihan utang; jasa penjamin; jasa pinjaman [pembiayaan]; kliring, finansial; layanan
aktuaria; layanan pembayaran e-wallet; layanan pembiayaan; memberikan informasi keuangan; memberikan informasi
keuangan melalui situs web; pembiayaan sewa-beli; penanaman Modal; pengumpulan dana amal; penilaian real estat;
pinjaman angsuran; transfer dana elektronik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072009
: 22/10/2021 18:33:24
:
: VERREN JESILIA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Graha Famili Blok I No.53, Surabaya
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: FORTEID
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===Baju Hangat untuk wanita; Baju tidur; Celana jeans; Ikat kepala (pakaian); Jaket-jaket; Kerudung kepala; Pakaian jadi
untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; T-shirt; Tudung kepala (Pakaian); Tutup kepala; alas
kaki untuk pria dan wanita; atasan atletik wanita dengan bra bawaan; atasan untuk wanita; baju atau handuk mandi; bodysuits
untuk wanita; bra; celana dalam; celana panjang untuk wanita; celana pendek untuk wanita; celana untuk wanita; daster;

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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gaun; gaun untuk wanita; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana,
manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jas; jubah mandi; kaos oblong wanita; kemeja untuk wanita; kimono;
mantel untuk wanita; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian luar untuk wanita; pakaian renang untuk wanita; pakaian tidur
untuk wanita; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; penutup kepala; piyama; piyama untuk wanita;
rok; sandal lipat wanita; sandal untuk wanita; sepatu bot untuk wanita; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki,
seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana
olahraga, celana olahraga; sepatu untuk wanita; seragam; setelan celana untuk wanita; visor (penutup kepala)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021072010
: 22/10/2021 18:33:53
:
: Neuroncredit Pte. Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 80 ROBINSON ROAD, #09-01, 068898
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Advantee + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 35
: ===Akuntansi; Layanan manajemen risiko bisnis; Menyediakan informasi bisnis; Penghimpun informasi ke dalam basis data
komputer; bantuan manajemen bisnis; iklan online pada jaringan komputer; investigasi bisnis; jasa periklanan; memperbarui
dan memelihara data dalam database komputer; menyusun laporan akun; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau
iklan; pemasaran; pencarian data dalam file komputer untuk orang lain; penelitian bisnis; penilaian bisnis; penyediaan pasar
daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; promosi penjualan untuk pihak lain; sistemisasi informasi ke dalam basis
data komputer; studi pasar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D042021072011
: 22/10/2021 18:34:05
:
: MUHAMMAD PUTRA PERDANA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Rokan Gg.Beringin No.06 RT/RW 002/002 Kel. Tanjung Rhu , Kota Pekanbaru,
Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Syafakallah
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Putih, Biru, Merah dan Hitam
: 32
: ===air minum; air minum dalam kemasan; air minum suling===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072012
: 22/10/2021 18:35:23
:
: Neuroncredit Pte. Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 80 ROBINSON ROAD, #09-01, 068898
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Advantee + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===Kartu identitas biometrik; Peralatan pengenalan wajah; alat fototelegrafi; alat pengolah data; alat sensor; aplikasi

740

540 Etiket

perangkat lunak ponsel yang dapat diunduh; chip elektronik; indikator kuantitas; layar neon; mesin penghitung elektronik;
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monitor [program komputer]; papan pengumuman elektronik; peralatan antar komunikasi; platform perangkat lunak komputer,
direkam atau diunduh; program komputer, direkam; publikasi elektronik, dapat diunduh; robot humanoid dengan kecerdasan
buatan; robot pengintai keamanan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021072013
: 22/10/2021 18:39:49
:
: HAVELSAN HAVA ELEKTRONK SANAY VE TCARET ANONM RKET

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: MUSTAFA KEMAL MAH. 2120. CAD. No: 39 P.K. 06510 ÇANKAYA Ankara
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HAVELSAN + logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, merah muda, merah tua, putih
: 42
: ===Desain seni grafik; Jasa penelitian; Jasa-jasa dibidang computer; Layanan desain industri; analisis ilmiah; desain
arsitektur; desain perangkat lunak komputer; desain sistem komputer; hosting situs web; jasa analisis industri dan penelitian;
jasa pengujian untuk sertifikasi kualitas atau standar; konsultasi desain dan pengembangan perangkat keras komputer;
layanan perlindungan virus komputer; membuat dan memelihara situs web; memperbarui halaman Internet; memperbarui
perangkat lunak komputer; memperbarui situs web; mengotentikasi karya seni; menyediakan mesin pencari untuk internet;
pembuatan program komputer; pemrograman komputer; penelitian ilmiah; penyewaan perangkat keras komputer; penyewaan
perangkat lunak komputer; teknik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021072014
: 22/10/2021 18:41:13
:
: ANG HOCK SENG

566

: Merek Kata
: MU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

540 Etiket

: No. 38/4, Lebuh Farquhar (Penang Bowl Building),
10200 Georgetown,
Pulau Pinang
: Fariz Syah Alam S.H
: AFFA Intelectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. MT. Haryono
Kav. 15, Tebet, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12810

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

Alamat Pemohon

540 Etiket

: DID2021072015
: 22/10/2021 18:43:55
:
: ANG HOCK SENG

540 Etiket

: No. 38/4, Lebuh Farquhar (Penang Bowl Building),
10200 Georgetown,
Pulau Pinang
: Fariz Syah Alam S.H
: AFFA Intelectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. MT. Haryono
Kav. 15, Tebet, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Oppa
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

Halaman 1065 dari 1251

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021072016
: 22/10/2021 18:44:09
:
: ANG HOCK SENG
: No. 38/4, Lebuh Farquhar (Penang Bowl Building),
10200 Georgetown,
Pulau Pinang
: Fariz Syah Alam S.H
: AFFA Intelectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. MT. Haryono
Kav. 15, Tebet, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12810

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Hann
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

540 Etiket

: DID2021072017
: 22/10/2021 18:45:39
:
: CV. POS PLASTIK

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Raya Darmo Permai III, Ruko Pasar Modern No.35 Sukomanunggal, Surabaya, Kota
Surabaya, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JWTAPE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 17
: ===Pita dan strip plastik (sebagai bahan); bahan isolasi untuk bangunan; foil logam untuk isolasi; isolasi plester; kain isolasi;
karet yang belum diproses dan setengah diproses, getah perca, getah, asbes, mika, dan pengganti semua bahan ini; kertas
isolasi; lakban; lembaran karet untuk tujuan isolasi; pengepakan, penghentian dan bahan isolasi; perekat lapisan karpet; pipa
fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam; pita (ban) isolasi; pita isolasi; pita kemasan berperekat, selain alat tulis dan
bukan untuk keperluan medis atau rumah tangga; pita kemasan perekat, selain alat tulis dan bukan untuk keperluan medis
atau rumah tangga; pita perekat (seal tape); pita perekat untuk keperluan industri; plastik dan resin dalam bentuk yang
diekstrusi untuk digunakan dalam manufaktur; selotip untuk keperluan industri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072018
: 22/10/2021 18:58:47
:
: CV. KETJUBUNG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Malik Ibrahim No. 40, Gapurosukolilo, Gresik, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ARDIAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===SARUNG PELEKAT; sarung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021072019
: 22/10/2021 18:59:10
:

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 1066 dari 1251

730

Nama Pemohon

: TUMAI

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kampung Babakan, Gang Ibu Sidin, RT 002 RW 003, Mustika Sari, Mustika Jaya,
Kota Bekas?, Kota Bekasi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Clera Beauté
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold, Putih, Cokelat
: 3
: ===Sabun Mandi; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan
kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; losion untuk
tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; sabun
batangan untuk mandi; sabun beraroma; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun mandi;
sabun mandi cair; sampo untuk rambut manusia; wangi-wangian; wewangian alami===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072020
: 22/10/2021 19:05:22
:
: CV. KETJUBUNG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Malik Ibrahim No. 40, Gapurosukolilo, Gresik, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ARDANI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 25
: ===SARUNG PELEKAT; sarung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021072021
: 22/10/2021 19:20:15
:
: AGNES ANSARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TAMAN KALIANDRA NO. 20, Rt. 011, Rw. 001, KEL. SUKAHAJI, KEC.
BABAKAN CIPARAY, KOTA BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat, 40221
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: the fatfingers
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Tua, Putih
: 43
: ===Restoran; jasa katering; kafe===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021072022
: 22/10/2021 19:32:39
:
: GUNTORO HALIM

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

: JL. AGUNG PERMAI 21 BLK C.III/2 RT014/RW011, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta
:
:
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LIPOSOM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU dan KUNING
: 3
: ===Krim tabir surya; Serum kecantikan (kosmetik); basis untuk make-up; eksfoliasi kulit; kosmetik dan make-up; masker kulit;
pelembab kulit; pencuci muka; serum kecantikan; toner kulit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072023
: 22/10/2021 19:35:41
:
: AGNES ANSARI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TAMAN KALIANDRA NO. 20, Rt. 011, Rw. 001, KEL. SUKAHAJI, KEC.
BABAKAN CIPARAY, KOTA BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat, 40221
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: the fatfingers
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Tua, Putih
: 30
: ===Kue Lapis Legit; Kue Lapis Sagu; Kue mochi; Roti pastry; croissant; kue lapis talas bogor; kue tart; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021072024
: 22/10/2021 19:56:30
:
: ANG, SULIANA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GG. SAMARASA III/23, RT.006/005, KELURAHAN ANGKE, KECAMATAN
TAMBORA, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PunyaLink
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, PUTIH
: 35
: ===Agen-agen ketenagakerjaan secara online melalui jaringan-jaringan komputer global; Konsultasi manajemen personalia
dan ketenagakerjaan; Penempatan tenaga kerja; Penyediaan tempat pasar online untuk pengguna jasa dan penyedia jasa
tenaga kerja professional/pencari kerja dengan berbagai jenis ketrampilan dan pengalaman; jasa agen tenaga kerja dan
pekerjaan; jasa konsultasi bisnis dan informasi; konseling karir [saran dan informasi pekerjaan]; layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan penempatan personel, rekrutmen, dan manajemen; memberikan informasi ketenagakerjaan;
pekerjaan dan layanan informasi ketenagakerjaan; pengoperasian usaha situs komunitas di Internet; rekrutmen pegawai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021072025
: 22/10/2021 19:59:22
:
: HAZMI FITRIYASA, ST

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Vila Mutiara Gading 2 Blok X.5 No. 44 Rt. 002/018 kel. Karangsatria kec. Tambun
Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17510
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: beautivi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: putih dan merah
: 38

740

540 Etiket

Halaman 1068 dari 1251

510

Uraian Barang/Jasa

: ===layanan radio, televisi dan siaran kabel; layanan siaran televisi untuk telepon seluler; menyediakan informasi yang
berkaitan dengan siaran televisi,
kabel dan satelit atau siaran radio; menyiarkan siaran televisi melalui jaringan komunikasi global, Internet dan jaringan
nirkabel; siaran program televisi; siaran program televisi bayar per tayang; siaran program televisi kabel; siaran program
televisi melalui Internet; siaran program televisi menggunakan layanan televisi video sesuai permintaan dan bayar per tayang;
siaran program televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan multimedia lainnya; siaran radio dan televisi; siaran
televisi; siaran televisi berlangganan; siaran televisi kabel; siaran televisi satelit===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021072026
: 22/10/2021 20:14:49
:
: ANG, SULIANA

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: GG. SAMARASA III/23, RT.006/005, KELURAHAN ANGKE, KECAMATAN
TAMBORA, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PunyaLink
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, PUTIH
: 41
: ===Informasi tentang pendidikan; Informasi terkait dengan pendidikan; Jasa Pendidikan; Jasa kursus secara online; Jasa
pelatihan; Jasa pelatihan secara online; Jasa pendidikan akademi; Jasa pendidikan secara online; Layanan informasi
pendidikan; Menyediakan kursus pelatihan; Penyediaan informasi pendidikan; Penyelenggaraan webinar ( seminar online);
akademi [pendidikan]; informasi pendidikan; kursus pelatihan berbasis komputer; layanan pelatihan pendidikan komputer;
layanan pendidikan dan pengajaran; memberikan informasi di bidang pendidikan; memberikan informasi pendidikan; mengatur
dan melakukan kursus pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi, kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur seminar pelatihan; menyediakan
kelas online melalui forum online; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; pengaturan dan penyelenggaraan seminar;
pengorganisasian, mengatur atau mengadakan seminar, simposium, konferensi, presentasi kuliah, forum atau lokakarya;
penyediaan jasa-jasa hiburan yang mendidik untuk anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah; penyediaan kursus
pelatihan; penyelenggaraan konferensi bisnis; penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan seminar pendidikan;
persiapan kursus dan ujian pendidikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021072027
: 22/10/2021 20:16:50
:
: Anwari

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Simo Magersari no 56, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60181
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TURBOWIFI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Merah
: 38
: ===layanan penyedia layanan internet [ISP]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021072028
: 22/10/2021 20:24:34
:
: Muh Fahmi Husein

540 Etiket

540 Etiket

: Taman Cibaduyut Indah Blok A 124 Rt/Rw 002/016 Kel. Cangkuang Kulon,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40239
:
:

Halaman 1069 dari 1251

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: OSSU おっす!
: Bentuk yang secara dramatis diperpendek Ohayou gozaimasu, (お は よ う ご ざ い ま す) atau
"Selamat pagi," Ossu! dapat digunakan hampir setiap saat sepanjang hari sebagai ucapan di antara
teman-teman. Ini mirip dengan mengatakan "Hei" atau "Yo!"

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 25
: ===pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072029
: 22/10/2021 20:25:53
:
: Azriyenni, Ikhma Zurani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Paus No. 69b RT/RW 001/002, Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai,
Pekanbaru , Kota Pekanbaru, Riau, 28282
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TABIR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Putih
: 3
: ===lotion kulit kosmetik; lotion pelembab kulit [kosmetik]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021072030
: 22/10/2021 20:56:09
:
: AFANDI FATRIAH MANSYUR

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. BAYANGKARA NO. 2 RT. 001 RW 017, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14260
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SEKOLAH ALAM CINTA INDONESIA
: SEKOLAH ALAM CINTA INDONESIA MERUPAKAN SEBUAH PENAMAAN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, PUTIH, HIJAU, BIRU, ORANGE
: 41
: ===Jasa kursus; Jasa-jasa pendidikan dalam bentuk penyediaan paket kursus, loka karya-loka karya dan seminar-seminar
untuk pelanggan semua usia di prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi dan level dewasa; Kursus
Sepak Bola; Layanan pendidikan pra-sekolah untuk anak-anak, dan mengadakan seminar dan lokakarya di bidang
pengasuhan anak; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Pelatihan internal untuk meningkatkan kreativitas;
Pendidikan sekolah yang dilakukan di rumah; Sekolah; Taman kanak-kanak (TK); jasa pendidikan sekolah dasar (SD); jasa
pendidikan, yaitu, perancangan program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk para pendidik dan
pengelolaan program pendidikan dalam bentuk pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di
tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; kursus bahasa; kursus pembelajaran jarak jauh; layanan pendidikan
disediakan oleh sekolah; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah korespondensi bisnis; layanan sekolah
korespondensi; melakukan kursus pendidikan; mengajar di sekolah dasar; mengatur dan melakukan kursus pendidikan;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur kursus pelatihan; mengatur
kursus pelatihan di lembaga pengajaran; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak di pusat-pusat setelah
sekolah; pendampingan akademik anak usia sekolah; pendidikan anak usia dini (PAUD); penyelenggaraan kursus
pembelajaran jarak jauh; persiapan kursus dan ujian pendidikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021072031
: 22/10/2021 21:02:42
:
: Canggih B. Daniadi

540 Etiket

: JL. AMBARMADU BLOK VII NO.259 RT.06 RW.02, Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta

Halaman 1070 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Setia Dharma S.H.,
: Jalan Ciputat Raya No 3 Rt/04 Rw/07 Pondok Pinang Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Odesco Group
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Hitam
: 43
: ===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin
dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang
menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria; Kopi ( Kafe ); Layanan kafe; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe
dan bar-bar; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa kafe; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa-jasa
pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe
dan bar-bar; kafe; kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan
restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; layanan hotel, restoran, dan kafe;
layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan
restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran;
menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan
makanan dan minuman kelor di kafe internet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072033
: 22/10/2021 21:16:36
:
: Siti Khumairah Aisyah

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cinere Agung Residence, blok i No. 3, jl. Tiga Putra Raya, Meruyung - Limo, Depok,
Kota Depok, Jawa Barat
: Setia Dharma S.H.,
: Jalan Ciputat Raya No 3 Rt/04 Rw/07 Pondok Pinang Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: baskuit
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat Tua, Coklat Muda, Merah Putih, Hitam
: 30
: ===Cimi-Cimi (kue kering); Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang mengandung tempe;
Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Ladran (Kue Kering); Sediaan aromatik untuk kue kering; irisan kue [kue kering];
irisan pai [kue kering]; kerang kue kering; kue kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering kastengel; kue,
biskuit, kue kering; kukis (kue kering); makaroni [kue kering]; rugelach [kue kering]; sopapillas [kue kering goreng]; spiced
cookies (kue kering)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072034
: 22/10/2021 21:18:11
:
: MUSDALIFAH IS

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Paroposino No. 8 RT/RW:001/003, Kel/Des: Paropo, Kec: Panakkukang, Kota
Makassar, Prov. Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: IFAGLOW SKINCARE BEAUTY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau dan Kuning
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bedak padat untuk wajah; Garis Mata (Eye liner); Gel pelembab kulit; Gel

740

untuk mandi; Highlighter cair (kosmetik); Kosmetik fungsional; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif
(kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim matahari (tidak untuk
penggunaan medis); Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim tabir surya; Krim untuk mandi; Krim untuk
tumit; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Losion anti-penuaan; Losion dan spray untuk tubuh; Losion pelindung sinar UV;
Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion
kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik;
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Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pemerah bibir; Pensil highlighter (kosmetik); Penyegar nafas
tidak mengandung obat; Penyegar ruangan; Pomade bibir; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun
jerawat; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan
mandi; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Semprotan pelembab wajah; Semprotan
pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Spray penyegar mulut; Tabir surya yang
disemprot; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; balm cukur; balsem bibir tanpa obat;
bedak mandi; bedak tabur; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; bedak wajah longgar; body butter
untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion;
bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; busa cukur; busa mandi; busa pembersih; busa
pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran rollon; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori;
emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur;
emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; formula anti-kerut; foundation cair; garam mandi tanpa obat; garam
mandi untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi;
gel mandi, krim dan minyak; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pra-cukur; gel setelah matahari; gel
tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk
wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel-gel perawatan kulit; kayu wangi;
kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan
yang tidak mengandung obat; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan
pada kulit; krim; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim antipenuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bibir; krim cukur; krim kaki tanpa
obat; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit
yang adil; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk
melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel;
krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pemutih kulit; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim pra-cukur; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim setelah dicukur; krim siang;
krim tabir surya; krim tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanpa obat untuk memutihkan
kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim
untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim
wajah; krim wajah tidak mengandung obat; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; lipstik; losion; losion bayi; losion
dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan
semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu
matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk rambut; losion
untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur kosmetik; lotion
cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion kulit
kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit
[kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengeritingan permanen; lotion perawatan penguatan
rambut; lotion rambut tanpa obat; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk
keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan
toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; make-up [kosmetik]; makeup bedak; make-up dasar bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up
untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; maskara; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kulit;
masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih untuk tubuh;
masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk
membersihkan wajah; masker wajah; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah;
pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab
tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelindung bibir non-obat;
pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih kulit; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih
wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pemerah pipi; pemoles bibir; pencerah kulit; penetral bibir; pengelupas sel
kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat;
pengkilap bibir; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil make-up; pensil untuk bibir; penyegar tubuh dengan cara disemprot;
peralatan mandi tanpa obat; primer make-up; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; produk sabun; sabun
almond; sabun batangan untuk mandi; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan
wajah; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cukur; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun
mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun non-obat untuk wajah; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat;
sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo; sampo dan kondisioner untuk digunakan
pada rambut; sampo ketombe tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisionerkondisioner; sediaan cukur; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik
tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk
keperluan kosmetik; sediaan mandi tanpa obat; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan
pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat
untuk kulit; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan peralatan mandi
tanpa obat; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan
perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik;
sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat;
sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan untuk mengecat rambut;
sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh; semprotan
tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah;
serum untuk wajah tidak mengandung obat; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; susu kecantikan; susu
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mandi; susu pelembab setelah bercukur; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; toner kulit;
toner kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; wangiwangian; warna pipi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: DID2021072035
: 22/10/2021 21:22:18
:
: Resna Simorangkir

540 Etiket

: Kav. Sei Tering Blok H2 No 73 RT 005/RW 007 Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kota
Batam, Kepulauan Riau
:
:

: Merek Kata dan Lukisan
: YEONA BEAUTY
: Tidak Ada Terjemahan
: Yeona Beauty memiliki latar belakang warna biru dan menggunakan tinta emas, dengan dua wajah wanita saling
membelakangi.
: 3
: ===Aftershave; Air beling; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Amplas
besi; Amplas cat duco; Amplas kayu; Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Aromatik diffuser; Baby soaps; Bahan
kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau
kosmetik.; Bahan pengawet kulit (pengkilat); Bahan riasan; Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Bahan-bahan perawatan
pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak,
penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk
perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir,
semprotan, mousse, gel; Balsam bayi (lilin lebah) tidak mengandung obat; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur;
Balsem kecantikan; Balsem mata; Bantal mata mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; Batang kondisioner;
Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa
kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Belau cucian; Bibit parfum; Bubuk sampo; Bubuk toilet;
Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Bumbu Mayat; Bunga Rampe; Busa
(kosmetik) [Mousse]; Busa pembersih; Busa pencuci wajah; Busa rambut; Cairan Esensi; Cairan atau zat untuk
menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar; Cairan atau zat pembersih
saluran bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar diesel; Cairan atau zat pembersih sisa
pembakaran pada ruang pelumasan mesin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih
sistem bahan bakar diesel; Cairan atau zat untuk membersihkan komponen-komponen rem kendaraan; Cairan atau zat untuk
membersihkan tar jalan, getah pohon, dan serangga membandel pada permukaan kendaraan; Cairan bernutrisi untuk bulu
mata; Cairan harum untuk tubuh; Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan
pembersih karat; Cairan pembersih kotoran (lumpur) yang melekat; Cairan pembersih kotoran yang mengandung kalsium;
Cairan pembersih transmisi otomatis; Cairan pembersih untuk pendingin mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara
disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak mengandung obat; Cairan untuk menyetrika; Cairan
untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Coating kaca
mobil; Cologne bayi; Deodorant stick; Deterjen bayi; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair
konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk sediaan pembersih untuk
meningkatkan kualitas laundry; Deterjen untuk keperluan binatu; Dispenser pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut;
Dupa dalam kemasan; Dupa yang disemprotkan; Eksfoliator; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens
and minyak yang mudah menguap; Esens rambut; Esensi untuk keperluan kosmetik; Eyeliner; Fondation yang lembut; Garis
Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel
pelangsing (kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah
bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi berendam dan
shower bukan untuk keperluan medis; Gincu; Highlighter; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik);
Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling
wajah; Hyaluronic serum; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik; Isi ulang untuk dispenser pengharum ruangan
listrik; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain Penggosok; Kain amplas dari pasir; Kain
penyeka [perlengkapan mandi]; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah
untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi;
Kolonye; Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar
rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.;
Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid
foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut;
Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan
eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata
(glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim
dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif
(kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk
penggunaan medis); Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim
pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak
mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik;
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Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk
pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan
kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata;
Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa
stelah bercukur; Kuku buatan; Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Lak rambut; Larutan pembersih muka; Lembaran
kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas
yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Lembaran, bantalan,
ban, cakram dan roda abrasif; Lilin leleh; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); Lipensetip; Lipstik
berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan;
Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus
make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat
wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik);
Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit
dan preparat anti penuaan; Make up remover gel; Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Malam pembuat sepatu;
Malam tukang sepatu; Malam untuk kulit; Malam untuk sepatu; Maskara; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker pelembab
kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk
kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan
kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan
mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Media abrasif untuk keperluan dapur
(pembersihan); Minyak bayi; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk
mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu
sembahyang; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, losion dan krem untuk
badan dan kulit; Mousse (busa) untuk bercukur; Nyongyong; Obat kumur; Obat kumur oral; Obat kumur tidak mengandung
obat; Odol; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi;
Parfum, eau de toilette; Pasta cuci tangan (non-medis); Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku;
Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan
sebagai kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pelembut kain;
Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian;
Pelembut pakaian; Pelet (Minyak); Pelicin pakaian; Pembasmi jamur yang pada kaca mobil; Pembersih; Pembersih Badan;
Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih blok mesin mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih kaca;
Pembersih karpet; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up;
Pembersih makeup all-in-one; Pembersih mobil; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih
untuk mandi bayi; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pembilas kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi
berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih ketiak; Pemutih pakaian; Pencuci tangan; Pencuci tangan
dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pengawet kulit (poles); Pengharum interior mobil;
Pengharum ruangan; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior;
Pengkilap serba guna (semir ban); Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penguat warna pada kain; Penjernih; Pensil
highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Penyegar nafas
tidak mengandung obat; Penyegar ruangan; Penyegar udara ruangan; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan
membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan
sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut;
Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata;
Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis dalam pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai
anti slip; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan
pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan
cat rambut; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik
dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut;
Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan
kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir;
Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat,
pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih kulit dan badan; Produk perawatan rambut;
Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang sudah diberikan wewangian; Pupur; Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed
diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun
dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair,
padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan
untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk
membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk
mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan
cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan cairan dan
sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan dasar untuk tata rias
wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kimia untuk
mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah tangga (cucian); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik
seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam
bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus
riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran
(shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup;
Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat; Sediaan mandi; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil
menggunakan tangan; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan pembersih
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untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid); Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pembersihan untuk
penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan pembersihan,
pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu;
Sediaan pengelupas cat dan sticker; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat dan pernis; Sediaan pengeringan rambut;
Sediaan penghapus perekat; Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry; Sediaan penghilang warna untuk keperluan
binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion,
gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu,
balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan
untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo,
kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan peredam cucian; Sediaan
perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan perlindungan dari sinar matahari; Sediaan pewangi untuk
udara; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan sebelum bercukur; Sediaan sediaan untuk
membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan sediaan untuk membuang lemak; Sediaan setelah bercukur; Sediaan tabir surya;
Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan tata rias wajah; Sediaan toning untuk bibir;
Sediaan untuk keperluan pembersihan; Sediaan untuk mandi dan mandi; Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk
melembutkan rambut; Sediaan untuk membersihkan (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak
mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan saluran pipa; Sediaan untuk memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan
untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk
menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk menghilangkan kerak air untuk kebutuhan rumah tangga; Sediaan untuk
mengkilatkan dan menggosok kendaraan; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi;
Sediaan wajah; Sediaan-sediaan antibakteri untuk membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan
rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan pembersih untuk
keperluan industri, yaitu komposisi berbasis pelarut untuk pembersihan dan dekontaminasi reaktor, kapal, tangki, menara
vakum, alat penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Sediaan-sediaan perawatan dari
sinar matahari non-medis; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion
dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan
tubuh, krim pencukur; Sediaan-sediaan pewarna bibir; Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Sediaan-sediaan untuk
mengkilapkan (semir); Semir sepatu; Semir sepatu bot; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik);
Semprotan pembersih karpet; Semprotan untuk keperluan pribadi yang tidak mengandung obat; Senyawa wewangian; Serum
Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum
leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik;
Shampo berbentuk batangan; Sipat; Sipat (Kosmetik); Siwak; Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut;
Spray wajah (kosmetik); Standar pelembut kain; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit;
Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tambalan
pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik); Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu basah bayi;
Tisu deodoran; Tisu diresapi sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap
untuk wajah; Tisu yang diresapi dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; Tisu yang diresapi dengan wangiwangian; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik);
Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah;
Vitamin C serum; Vitamin rambut; Warna alis; Wax polishing (malam pemoles); Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu
pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil;
Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk
perawatan berbagai jenis kondisi kulit; Zat untuk menurunkan kelembaban untuk penggunaan rumah tangga; abrasive
fleksibel; abrasive industri; abu vulkanik untuk dibersihkan; aditif cucian; agen pembilas pencuci piring; agen pembilas untuk
cucian; air bunga jeruk [sulingan herbal]; air lavender; air linen beraroma; air mawar [sulingan herbal]; air parfum; air toilet
biasa; air toilet yang mengandung minyak ular; air wangi; alis palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris
[parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas; amplas untuk mengasah pensil
gambar; amril; anti keringat; anti keringat (pembersih badan); antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat;
antiperspiran untuk penggunaan pribadi; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; aplikator semir sepatu yang
mengandung semir sepatu; aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial]; aromatik untuk keperluan rumah tangga;
astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis;
bahan kimia pencerah warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih
untuk keperluan rumah tangga; bahan pembersih untuk membersihkan permukaan; bahan pemoles untuk pengawetan kulit;
bahan pewarna rambut; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan
dan sediaan pembersih; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; baju-baju bayi
yang diresapi; bakhoor; balm cukur; balm rambut non-obat; balsam non-medis untuk rambut; balsam rambut; balsem bibir
tanpa obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult
dan bibir; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan medis; band abrasif; bantalan diresapi dengan sediaan
melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan
pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu
pra-dibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basis make-up
dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang dupa; batang
kapas untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat; batu apung; batu apung buatan; batu apung untuk
digunakan pada tubuh; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik beraroma; batu pemulih
kaki; batu penghalus; batu tawas [astringen]; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang
lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak mandi;
bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak
untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; benzine
penghilang noda; berkumur, bukan untuk tujuan medis; bilas warna untuk rambut; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura
[minyak memperbaiki rambut Jepang]; blau cuci; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik;
body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bom mandi; bronzer kulit;
bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gigi untuk
keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk gosok; bubuk kaki tanpa obat; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah,
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tangan dan tubuh; bubuk mandi tanpa obat; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk pacar; bubuk padat untuk
compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi; bubuk pemoles; bubuk pencuci rambut; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk sabun;
bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan
mandi; bulu mata palsu; busa cukur; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa mandi; busa pembersih; busa
pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk digunakan di mandi pancuran (shower); busa untuk mandi
berendam dan pancuran; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cairan gerusan;
cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil; cairan pembersih kering; cairan
pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan pencuci; cairan penghapus kutek; cairan
penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik [e-liquid]
terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik
terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan
untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cairan untuk pembersih injector; cat krom; cat
kuku; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat sediaan pengupasan; cat wajah; cat, pernis dan pernis menghapus
komposisi; celak mata; cemerlang; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; cologne setelah bercukur; colognes, parfum dan
kosmetik; compacts / kompak yang mengandung make-up; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda; concealer
wajah; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk penggunaan
pribadi; cream bath campuran bunga kering dengan rempah-rempah; cuci buah dan sayuran; cuci masker; dandan; dandanan
teater; darah teater; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak
untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar (Eye primer); dasar untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku;
degreas, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi;
deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan;
deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk
hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak
untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; detergen untuk
menghilangkan jamur; deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen cucian; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring;
deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen
piring; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk
mobil; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk keperluan rumah tangga];
deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; deterjen, tissue basah; diamantine
[abrasif]; dupa; eau de parfum; eau de toilette; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak aromatik;
ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit; emolien kulit untuk
keperluan kosmetik; emolien rambut; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh; emulsi
tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan
kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; enamel kuku; esens pemutih; esens perawatan kulit non-medis; esens
tubuh; esens untuk kulit; esens wajah; esensi badian; esensi halus; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk
keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan
[minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [zat eterik]; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak;
fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; garam mandi; garam
mandi beraroma; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan
medis; garam pemutih; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak kecantikan
[kosmetik]; gel kecantikan; gel kosmetik; gel kuku; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau memperpanjang tan; gel
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi dan mandi, bukan untuk tujuan medis; gel
mandi tidak mengandung obat; gel mandi, krim dan minyak; gel mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel menjadi alat
bantu penata rambut; gel pasta gigi; gel patung; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pelindung rambut;
gel pemanas non-medis; gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel penata rambut; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis;
gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel rambut; gel rambut dan mousse rambut; gel setelah matahari; gel
tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel tanpa obat; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan
wajah [kosmetik]; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis;
gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk
wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder,
pembersih tangan dan pencuci tangan; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut;
gel-gel perawatan kulit; gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; geraniol; ginseng mengklarifikasi masker wajah
pemolesan; glasir cucian; glasir pati untuk keperluan binatu; glasir rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter
kuku; glitter tubuh; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; greasepaint; gulungan abrasif; handuk
basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan
deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas
diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; heliotropin; hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk
digunakan pada rambut; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; ionone [wewangian]; isi
ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan listrik; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan non-listrik; isi ulang
aroma untuk reed diffusers; jel dan krem untuk mandi shower; jel dan krim untuk mandi shower; kain abrasif; kain ampelas;
kain amplas; kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk
dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk
membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain diresapi
dengan sediaan pemolesan untuk dibersihkan; kain diresapi untuk debu; kain diresapi untuk pemolesan; kain kaca [kain
abrasif]; kain make-up dari kapas; kain pembersih, debu atau pemolesan diresapi; kain yang diresapi sediaan pembersih;
kamar mandi tanpa obat; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas
dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan; kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus
make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur pembersih; kapur sirih; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan
kosmetik; karbida logam [abrasive]; kaset untuk membubuhkan wig; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus
kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk
keperluan kosmetik; kayu wangi; kemenyan; kepingan baja untuk digunakan sebagai bahan abrasif pada sandblasting; kertas
abrasif; kertas ampelas; kertas amplas; kertas amplas untuk mengasah pensil gambar; kertas polishing; kertas untuk
menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kerucut dupa dan dupa; kerucut pinus beraroma; kit
kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk
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kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata,
gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona,
bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain,
penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu,
deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh,
perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi,
penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; komposisi abrasif yang digunakan dalam
pembuatan cat logam; komposisi pelepas cat; komposisi pelepas pernis; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner
bibir; kondisioner kain; kondisioner kuku; kondisioner kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut
khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut;
kondisioner sampo; korundum [abrasif]; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam
bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi;
kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up;
kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak
mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik
fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi
sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis;
kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik
tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan
wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik
untuk anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk
menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah
dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik
yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan
kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang
mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu,
alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat
bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim; krim after-shave (non-obat); krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti
penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut;
krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan
untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik
pelindung dari sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit;
krim creambath; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion
kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari;
krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation;
krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah
dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan
lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk
keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit
untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim
mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim
matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk
menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik;
krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus
rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pemoles; krim
pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit;
krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan rambut;
krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat,
selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat;
krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya
untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki,
krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat
untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim
tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan
kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk
mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi
selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa;
krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak
mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi; krim wangi
untuk keperluan kosmetik; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk
keperluan kosmetik; kristal mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi, bukan untuk keperluan medis; kuku
buatan akrilik; kuku buatan bubuk; kuku buatan dari logam mulia; kuku jari kaki palsu; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; kulit
quillaia untuk dicuci; kunko [fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; kutek kuku; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku;
larutan pembersih bioteknologi untuk memecah bahan organik dan menghilangkan noda; larutan pembersih untuk peralatan
sterilisasi ultrasonik gigi; lem ikatan potongan rambut; lem untuk menguatkan kuku; lembar abrasif; lembar pengering
antistatik; lilin bahan kulit; lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin carnauba polishing untuk penggunaan
mobil; lilin kumis; lilin lantai; lilin mobil; lilin obat menghilangkan rambut; lilin pembuat sepatu; lilin pemoles; lilin penata rambut;
lilin penjahit; lilin penjahit dan tukang sepatu; lilin pijat, selain untuk keperluan medis; lilin tanpa selip untuk lantai; lilin tukang
sepatu; lilin untuk keperluan kecantikan; lilin untuk lantai parket; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion untuk
kulit; losion bayi; losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan
untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk
rambut; losion kosmetik; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion
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pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu
matahari kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak
mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang
dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion aromaterapi; lotion bayi
[perlengkapan mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan
pelembab anti-penuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion
kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk
penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan
kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan
kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit
[kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pengencang untuk tubuh; lotion
pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion pengeritingan
permanen; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari
untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa
obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion
styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion
tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh
beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat
kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan
tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion
untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah
tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut;
lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk;
make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; makeup menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh;
mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik;
maskara; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker
kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial
packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit
untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit;
masker pembersih jahe; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker
pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker
scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut;
masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker untuk membersihkan wajah; masker
wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan
arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak,
lotion dan preparat; membersihkan dan mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman;
membersihkan kapur; membersihkan pelarut, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk
artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun tanaman; membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; membersihkan,
menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion; memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci
soda, untuk membersihkan; menggiling foil; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; menghidrasi; mengklarifikasi tonik
wajah; mint untuk wewangian; minyak Kolonyo; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak
aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak atsiri citron; minyak bergamot; minyak berjemur
[kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial; minyak
esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial sebagai
pewangi untuk keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan
dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk
digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan umum; minyak
esensial untuk keperluan industri; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap;
minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak esensial untuk penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal
dari tumbuhan; minyak gaultheria; minyak kasturi [wewangian]; minyak kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik; minyak
kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak kutikula; minyak lavender; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik;
minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi
tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak
mawar untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak non-obat; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat
kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak
penyamakan matahari; minyak peppermint [wewangian]; minyak perlindungan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh;
minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak pohon teh; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang
aring; minyak setelah matahari; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak terpentin untuk degreasing; minyak tubuh; minyak
tubuh berkilau; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk keperluan
pembersihan; minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak
untuk sediaan pembersihan; minyak wajah; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika
dipanaskan; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan
kulit; minyak-minyak perawatan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse dan gel penataan
rambut; mousse perawatan kulit; mousse perlindungan rambut; mousse rambut; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat
bantu penata rambut; musk alami; musk sintetis; mutiara mandi; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan
obat menghilangkan rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat;
obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat untuk hewan peliharaan; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; oil baths
untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk
keperluan kosmetik; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty
pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket
masker untuk keperluan kosmetik; paket wajah; palet pengkilap bibir; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam
bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk
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keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasir abrasif; pasir untuk sandblasting; pasta abrasif; pasta gigi;
pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat
kumur; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal
silau; pasta styling untuk rambut; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta untuk tangkai pisau cukur; pasta wangi untuk
keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pati cucian; pelarut pembersih, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan;
pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit
berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab rambut; pelembab setelah matahari;
pelembab tangan; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab
wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelembut kain; pelembut kain untuk
penggunaan binatu; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik];
pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat;
pelunak kutikula; pembentuk garis bibir; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah
menggunakan pewangi; pembersih berbasis kimia bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di industri dan
rumah tangga (selain untuk digunakan dalam proses manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi bahan organik
dan hidrokarbon; pembersih berbentuk krim; pembersih busa untuk penggunaan pribadi; pembersih daerah kewanitaan tidak
mengandung obat; pembersih dinding ban; pembersih jendela; pembersih kamar mandi; pembersih karang gigi (tidak
mengandung obat); pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kipas angin; pembersih kulit; pembersih oven; pembersih
pakaian selam; pembersih rumah tangga; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk bubuk; pembersih saluran
pembuangan kimia dalam bentuk cairan; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk gel; pembersih semprot;
pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih semprot
untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih tangan; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih
untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik;
pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan
umum dan serbuk; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan,
pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilas akhir cucian; pembilas
gigi; pembilasan rambut; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemecah
rambut [sediaan penataan rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah
pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih bokong;
pemutih cucian; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih
selakangan; pena cat kuku; pena cat kuku remover; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencerah rambut;
pencuci muka; pencuci tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci wajah
berbentuk bubuk; pencucian cucian; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis; penetral bibir; penetral untuk pengeritingan
permanen; pengatur tekstur rambut; pengawet untuk kulit [poles]; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel)
wajah tidak mengandung obat; pengeras kuku; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; penghapus enamel kuku,
pena korektor enamel kuku; pengharum ruangan; penghilang cat kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang dan
pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang enamel kuku; penghilang kapur; penghilang lem [selain untuk keperluan industri];
penghilang lemak; penghilang lilin lantai [sediaan gerusan]; penghilang limescale; penghilang noda; penghilang noda hewan
peliharaan; penghilang pernis; penghilang riasan mata; penghitam alis; pengkilap bibir; pengkilap rambut; pengkilau rambut
dalam bentuk semprotan; pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil
mata kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk keperluan memutihkan gigi; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik;
penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyedap untuk minuman [minyak esensial]; penyegar
kulit; penyegar nafas; penyegar nafas, bukan untuk tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas
untuk keperluan kosmetik; penyeka yang dilembabkan terlebih dahulu dan tissue yang diresapi dengan bahan pembersih;
penyeka yang diresapi dengan sediaan dan bahan-bahan untuk membersihkan dan memoles; penyeka, kapas dan tisu yang
diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik
yang telah diresapi pelembab; penyemprot tubuh; peralatan mandi tanpa obat; perasa kue [minyak esensial]; perasa makanan
[minyak esensial]; perasa makanan disiapkan dari minyak esensial; perasa menjadi minyak esensial, untuk digunakan dalam
rokok elektronik; perasa menjadi minyak esensial, untuk tembakau; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan
pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda
(kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan
alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat
untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk
keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis
kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; perona mata berupa kilauan (Eyeshadow glitter); perona pipi; perona pipi dalam
bentuk krim (Cream blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations)
untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); persiapan untuk perawatan rambut;
petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk
kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel
[kosmetik]; pewarna janggut; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk
pemutihan; pewarna untuk keperluan toilet; pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin untuk keperluan
kosmetik; poles gigitiruan; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan
kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik]; potpourris [wewangian]; preparat dan bahan
membersihkan dan mencuci untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak
mengandung obat; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pelembab setelah
bercukur; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan
rumah tangga; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan
sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan
(sprays); produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk mandi non-medis; produk pelindung matahari
(kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan bibir
(kosmetik); produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner;
produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan
kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk
perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; produk yang tidak mengandung obat untuk penggunaan higienis mulut;
racun lebah untuk keperluan kosmetik; rambut rontok; ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari
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minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rendam kaki tanpa pengobatan; rias wajah; riasan mata; rum rum; rum rum
untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang;
sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk
mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan
dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang
digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun
deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit;
sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak
mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk
bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk
keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan
pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun tubuh; sabun untuk
bahan kulit; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi;
sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang
tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi,
losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi,
busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah
pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun;
sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet aroma untuk
bantal mata; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; sachet untuk linen wangi;
safrol; sahampoo untuk kendaraan; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat;
salep tanpa obat untuk melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; sampo; sampo
dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo
karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor;
sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pradibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub kaki; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk
keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh;
scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sealant polimer untuk
membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan untuk mencuci tangan; sediaan untuk
mengkilapkan buah; sediaan abrasif; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga;
sediaan aromaterapi; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan
bercukur dan bercukur; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari
matahari; sediaan binatu; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil
tercium bersih; sediaan buffing kuku; sediaan busa untuk mandi; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan cukur; sediaan
dalam bentuk emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan
dan perawatan kulit; sediaan dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; sediaan dan
perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan degreasing;
sediaan degreasing dengan basis pelarut; sediaan degreasing untuk keperluan rumah tangga; sediaan douching untuk
keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan dry-cleaning; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk
perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan furbishing; sediaan
gerusan; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk
kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kolagen untuk keperluan
kosmetik; sediaan kondisioner kain; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan;
sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan
kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan
penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan
matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh
plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan
gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah
untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan
mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan
mandi pancuran (shower); sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi untuk hewan peliharaan;
sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan meluruskan rambut; sediaan membersihkan kendaraan; sediaan
mencuci rambut; sediaan menghapus make-up; sediaan menghapus pernis; sediaan menghilangkan karat; sediaan
menghilangkan kutikula; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan menyegarkan nafas untuk
kebersihan pribadi; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan matahari; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan
obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih badan;
sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan
tubuh; sediaan pembersih untuk membersihkan permukaan substrat dari pelapis, noda, cat dan komposisi endapan yang tidak
diinginkan untuk menghilangkan getah dan perekat, pelumas dan tar serta sediaan dekalsifikasi dan penghancuran kerak
untuk pembersihan produk rumah tangga; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan busa;
sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut;
sediaan pembersihan kaca; sediaan pembersihan kaca depan; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan
pembersihan karpet; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna;
sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan
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tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda
kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub
roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk
keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk membersihkan permukaan; sediaan
pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan
pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemolesan; sediaan pemolesan untuk bahan kulit; sediaan pemolesan,
penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih untuk
keperluan domestik; sediaan pemutih, pembersih dan kompon; sediaan pemutihan gigi; sediaan pemutihan kulit; sediaan
penataan rambut; sediaan pencuci; sediaan pencuci piring; sediaan pencucian untuk keperluan binatu; sediaan pengasah;
sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan dan pengeritingan permanen;
sediaan pengeritingan rambut dan pengaturan rambut; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan
penghilang pernis; sediaan penghilang rambut; sediaan penghilang warna; sediaan penghilang warna untuk rambut; sediaan
penguatan kuku; sediaan pengupasan lantai; sediaan pengupasan lilin; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan
peralatan mandi tanpa obat; sediaan perataan [kanji]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan
perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan
kuku; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan
kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan
kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan
perawatan kulit, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat);
sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo;
sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan
perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk
kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk
keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa
murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan tanpa
obat, selain mencuci hewan; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan
perbaikan kuku; sediaan perendaman cucian; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewangi
ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan rambut; sediaan
pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur;
sediaan pra-perendaman; sediaan rambut santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi
menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan setelah bercukur; sediaan sun
block; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit;
sediaan tanpa obat untuk digunakan di kamar mandi; sediaan tanpa obat untuk merawat dan membersihkan hewan; sediaan
tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan tata rias; sediaan tidak mengandung obat untuk
pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk
keperluan kosmetik; sediaan ukuran binatu; sediaan untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk
melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk
rambut; sediaan untuk membersihkan dapur, sediaan untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet;
sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran
pembuangan; sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan
kendaraan; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan termasuk sediaan untuk mencuci,
memoles, mengkilapkan; sediaan untuk membersihkan, merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan
untuk membersihkan, merawat, memelihara dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membuat daun
tanaman mengkilap; sediaan untuk membuka blokir pipa limbah; sediaan untuk membuka saluran pipa drainase; sediaan
untuk membuka wastafel; sediaan untuk memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu;
sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengasah;
sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menggosok; sediaan untuk
menghapus manikur; sediaan untuk menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak;
sediaan untuk menghilangkan warna rambut; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh;
sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan
dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen;
sediaan untuk pengupasan lilin dari lantai; sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan untuk perawatan kulit
kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations)
yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung
obat; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat
rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan
untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan
pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan yang tidak mengandung obat untuk bercukur; sediaan yang tidak mengandung
obat untuk digunakan sebelum bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur; sediaan
yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit; sediaan,
termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan
eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk
tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan
diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan pewangi udara
untuk kamar mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk membersihkan dan mencuci; sediaan-sediaan untuk memutihkan
dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari,
kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit,
mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir boot; semir dan lilin sepatu; semir
furnitur; semir gigi; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan krim; semir untuk furnitur dan lantai;
semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan dengan pengharum untuk badan, semprotan dengan pengharum untuk
ruangan; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kamar beraroma; semprotan linen beraroma;
semprotan menjadi alat bantu penata rambut; semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan penata rambut;
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semprotan penyegar kain beraroma; semprotan penyegar nafas; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut;
semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang
mengandung wewangian; senyawa buffing; senyawa penggosok lantai; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serat
untuk keperluan kosmetik; serbuk basma; serbuk gosok untuk tujuan umum; serpih mandi; serum anti-penuaan untuk wajah;
serum bulumata; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum
mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif
hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah;
serum yang mengandung ekstrak batu permata; shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan nonobat-obatan]; shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo rambut; shampo untuk hewan
[sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo kering;
shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida [abrasif]; soda pemutih; soda soda; solusi
gerusan; solusi pembersih lensa kacamata; solusi pengeritingan dingin; stik untuk menyebarkan aroma; stiker kuku jari kaki;
stiker nail art; stiker seni tubuh; strip abrasif; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; strip napas menyegarkan; strip
pemutih gigi; strip pemutih, pasta gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; styling mousse;
sulingan herbal; sulingan tanaman; sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian; sun block lotion untuk
keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu kecantikan; susu mandi;
susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu
pembersih; susu pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu
penyamakan [kosmetik]; susu setelah dicukur; susu setelah matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari
untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah
dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir
surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tablet deterjen pencuci
piring; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk
digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan
televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi
(kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk
keperluan kosmetik; tempat lipstik; terpene [minyak esensial]; terpentin untuk mengalami degreasing; texturizers kulit; tips
kuku; tiriskan dan cuci sediaan yang tidak menghalangi; tiriskan sediaan pembersihan; tiriskan sediaan pemblokiran; tissue
(penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu (wipes) atau bantalan yang diresapi
dengan persiapan atau bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu
bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai
diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu
diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan
preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan berjemur; tisu diresapi dengan sediaan
deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan
make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan
sediaan perawatan kulit; tisu kertas diresapi untuk membersihkan piring; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah
diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah direndam sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan
pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk
kebersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan
komersial; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan
kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang
dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit nonobat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik;
tongkat dupa; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomade; tongkat pomades untuk keperluan
kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer dekoratif untuk keperluan
kosmetik; transfer tato temporer; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan
pembersihan dan debu; ujung kuku buatan; vanillin sintetis [wewangian]; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangiwangian; warna bulu mata; warna jenggot; warna pipi; warna rambut; wax rambut; wewangian; wewangian alami; wewangian
dan dupa; wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar;
wewangian sintetis; wewangian untuk digunakan dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian
untuk mobil; wewangian untuk penggunaan pribadi; wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion
rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian,
wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi; witch hazel [sulingan
herbal]; wol baja diresapi untuk pembersihan; zat pengering untuk mesin pencuci piring===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021072036
: 22/10/2021 21:33:16
:
: PT. PRIVY IDENTITAS DIGITAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Kemang Raya No. 15 C, Lantai 4, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo + privy
:

591

Uraian Warna

: Merah.

740

540 Etiket

Halaman 1082 dari 1251

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 42
: ===Desain perangkat lunak ponsel; Jasa penyediaan mesin pencarian untuk internet; Jasa penyediaan penggunaan
sementara peranti lunak online yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol dan membatasi
akses pada data dan aktivitas pencarian mereka ketika menggunakan internet; Layanan keamanan komputer dalam hal
menyediakan otentifikasi, penerbitan, validasi dan pencabutan sertifikat digital; Otentikasi online tanda tangan elektronik;
desain dan pengembangan program basis data komputer; desain dan pengembangan program untuk pemrosesan data;
desain dan pengembangan sistem keamanan data elektronik; desain perangkat lunak aplikasi, membuat perangkat lunak
aplikasi, atau pemeliharaan perangkat lunak aplikasi; desain perangkat lunak komputer; digitalisasi dokumen [pemindaian];
digitalisasi gambar; digitalisasi suara dan gambar; jasa ilmiah dan teknologi dan penelitian dan perancangan yang terkait,
yaitu, analisa dan penelitian industri; jasa layanan perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak untuk eksekusi, transmisi, dan
penyimpanan tanda tangan elektronik yang aman; jasa layanan perangkat lunak tanda tangan elektronik untuk mengamankan
transaksi; jasa-jasa ilmiah dan teknologi serta penelitian dan perancangan yang berkaitan dengannya; konsultasi yang
berkaitan dengan program basis data komputer; konversi data data atau informasi program komputer [bukan konversi fisik];
konversi data program dan data komputer (konversi tidak berwujud); layanan komputer sehubungan dengan penyimpanan
data elektronik; layanan penyimpanan data elektronik; pembuatan perangkat lunak; pembuatan program untuk pemrosesan
data; pemrograman program pengolahan data; pengembangan perangkat lunak; pengembangan program untuk pemrosesan
data; penulisan program pengolahan data; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu hosting perangkat lunak untuk
otomatisasi perangkat lunak.; watermarking digital===
: JID2021072037
: 22/10/2021 21:35:57
:
: PT. PRIVY IDENTITAS DIGITAL

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Kemang Raya No. 15 C, Lantai 4, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo + privypass
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan abu-abu.
: 42
: ===Desain perangkat lunak ponsel; Jasa penyediaan mesin pencarian untuk internet; Jasa penyediaan penggunaan
sementara peranti lunak online yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol dan membatasi
akses pada data dan aktivitas pencarian mereka ketika menggunakan internet; Layanan keamanan komputer dalam hal
menyediakan otentifikasi, penerbitan, validasi dan pencabutan sertifikat digital; Otentikasi online tanda tangan elektronik;
desain dan pengembangan program basis data komputer; desain dan pengembangan program untuk pemrosesan data;
desain dan pengembangan sistem keamanan data elektronik; desain perangkat lunak aplikasi, membuat perangkat lunak
aplikasi, atau pemeliharaan perangkat lunak aplikasi; desain perangkat lunak komputer; digitalisasi dokumen [pemindaian];
digitalisasi gambar; digitalisasi suara dan gambar; jasa ilmiah dan teknologi dan penelitian dan perancangan yang terkait,
yaitu, analisa dan penelitian industri; jasa layanan perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak untuk eksekusi, transmisi, dan
penyimpanan tanda tangan elektronik yang aman; jasa layanan perangkat lunak tanda tangan elektronik untuk mengamankan
transaksi; jasa-jasa ilmiah dan teknologi serta penelitian dan perancangan yang berkaitan dengannya; konsultasi yang
berkaitan dengan program basis data komputer; konversi data data atau informasi program komputer [bukan konversi fisik];
konversi data program dan data komputer (konversi tidak berwujud); layanan komputer sehubungan dengan penyimpanan
data elektronik; layanan penyimpanan data elektronik; pembuatan perangkat lunak; pembuatan program untuk pemrosesan
data; pemrograman program pengolahan data; pengembangan perangkat lunak; pengembangan program untuk pemrosesan
data; penulisan program pengolahan data; perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), yaitu hosting perangkat lunak untuk
otomatisasi perangkat lunak.; watermarking digital===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021072038
: 22/10/2021 21:37:48
:
: PT. PRIVY IDENTITAS DIGITAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Kemang Raya No. 15 C, Lantai 4, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo + privy
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Merah.
: 45

740

540 Etiket

Halaman 1083 dari 1251

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Jasa identifikasi verifikasi, yaitu, menyediakan autentikasi identifikasi informasi pribadi; Jasa personalisasi untuk dokumen,
yaitu, menyediakan autentikasi informasi identifikasi pribadi; Jasa verifikasi identifikasi, yaitu menyediakan autentikasi dari
informasi identifikasi pribadi melalui penyimpanan yang aman dan melalui internet; Menyediakan autentikasi identifikasi
informasi pribadi [jasa verifikasi identifikasi], termasuk menggunakan biometrik, pengenal wajah, autentikasi sidik jari,
pengenal suara dan tipe autentikasi lainnya berdasarkan pengukuran dan analisis dari karakteristik fisik dan kebiasaan yang
unik.; Menyediakan autentikasi identifikasi informasi pribadi, yaitu, konsultasi dalam hal autentikasi dan pelacakan produk dan
dokumen, serta pengawasan dan perlindungan merek, untuk melindungi atas pemalsuan, pengubahan secara ilegal, dan
pengalihan, dan untuk memastikan integritas dari produk dan dokumen asli; Penyedia layanan informasi, penasihat, dan
konsultasi terkait lisensi, lisensi database, lisensi penggunaan perangkat lunak komputer dan program komputer, lisensi
perangkat lunak dan teknologi, autentikasi akses internet, layanan autentikasi dan verifikasi pengguna; jasa pemberian
sertifikat digital berupa tanda tangan elektronik yang menunjukkan identitas pihak yang melakukan transaksi; jasa penyediaan
analisa terkait dengan ancaman keamanan untuk perlindungan individu; jasa/layanan verifikasi identifikasi; menyediakan situs
web (website) yang menampilkan informasi tentang pengembangan privasi, keamanan, blockchain dan teknologi buku besar
yang didistribusikan (distributed ledger technologies), dan undang-undang tata kelola data (data governance law); penyediaan
layanan autentikasi pengguna===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021072040
: 22/10/2021 21:44:40
:
: PT. PRIVY IDENTITAS DIGITAL

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Kemang Raya No. 15 C, Lantai 4, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo + privypass
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan abu-abu.
: 45
: ===Jasa identifikasi verifikasi, yaitu, menyediakan autentikasi identifikasi informasi pribadi; Jasa personalisasi untuk dokumen,
yaitu, menyediakan autentikasi informasi identifikasi pribadi; Jasa verifikasi identifikasi, yaitu menyediakan autentikasi dari
informasi identifikasi pribadi melalui penyimpanan yang aman dan melalui internet; Menyediakan autentikasi identifikasi
informasi pribadi [jasa verifikasi identifikasi], termasuk menggunakan biometrik, pengenal wajah, autentikasi sidik jari,
pengenal suara dan tipe autentikasi lainnya berdasarkan pengukuran dan analisis dari karakteristik fisik dan kebiasaan yang
unik.; Menyediakan autentikasi identifikasi informasi pribadi, yaitu, konsultasi dalam hal autentikasi dan pelacakan produk dan
dokumen, serta pengawasan dan perlindungan merek, untuk melindungi atas pemalsuan, pengubahan secara ilegal, dan
pengalihan, dan untuk memastikan integritas dari produk dan dokumen asli; Penyedia layanan informasi, penasihat, dan
konsultasi terkait lisensi, lisensi database, lisensi penggunaan perangkat lunak komputer dan program komputer, lisensi
perangkat lunak dan teknologi, autentikasi akses internet, layanan autentikasi dan verifikasi pengguna; jasa pemberian
sertifikat digital berupa tanda tangan elektronik yang menunjukkan identitas pihak yang melakukan transaksi; jasa penyediaan
analisa terkait dengan ancaman keamanan untuk perlindungan individu; jasa/layanan verifikasi identifikasi; menyediakan situs
web (website) yang menampilkan informasi tentang pengembangan privasi, keamanan, blockchain dan teknologi buku besar
yang didistribusikan (distributed ledger technologies), dan undang-undang tata kelola data (data governance law); penyediaan
layanan autentikasi pengguna===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021072041
: 22/10/2021 21:46:17
:
: PT. PRIVY IDENTITAS DIGITAL

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Kemang Raya No. 15 C, Lantai 4, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo + privy
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah.
: 38
: ===Pengiriman dokumen secara on-line melalui jaringan komputer global; layanan telekomunikasi disediakan melalui platform
dan portal Internet; layanan transmisi digital; menyediakan akses ke data melalui Internet; menyediakan akses pengguna ke
informasi di Internet; menyediakan akses pengguna ke platform di Internet; menyediakan akses pengguna ke situs on-line
yang berisi informasi tentang berbagai topik; pengiriman dokumen secara elektronik; pengiriman pesan dan gambar antara
perangkat telekomunikasi seluler; penyediaan akses ke jaringan on-line elektronik untuk pengambilan informasi;

740
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telekomunikasi; transfer data dengan telekomunikasi; transfer data digital; transfer data elektronik; transfer data melalui
Internet; transfer data melalui layanan online; transfer informasi dan data melalui jaringan komputer dan Internet; transmisi
data dan dokumen secara elektronik; transmisi data dan dokumen secara elektronik melalui perangkat elektronik; transmisi
data elektronik; transmisi elektronik data terenkripsi; transmisi informasi; transmisi informasi digital; transmisi informasi melalui
komunikasi data untuk membantu pengambilan keputusan; transmisi informasi online; transmisi, pemrosesan, dan
penyimpanan data===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072042
: 22/10/2021 21:47:54
:
: SELVIA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PLATINA NO. 29 LK III RT.000 RW. 000 KEL. TITI PAPAN KEC. MEDAN DELI,
Kota Medan, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SEOLA BEAUTY + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU, PUTIH
: 3
:
===Bahan pengawet kulit (pengkilat); Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Kapas Pembersih; Kosmetik untuk spa;
Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersih pori-pori; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pembersih Wajah
[Cleanser]; Pembersih botol bayi; Pembersih untuk badan; Pemutih ketiak; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap
interior; Pengkilap serba guna (semir ban); Pewangi badan (kosmetik); Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan;
Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur
mikroorganisme tidak hidup; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan
pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan untuk
pengharum/pewangi udara; Sediaan-sediaan pembersih untuk keperluan industri, yaitu komposisi berbasis pelarut untuk
pembersihan dan dekontaminasi reaktor, kapal, tangki, menara vakum, alat penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan,
dan peralatan industri lainnya.; Semir sepatu; Semir sepatu bot; Serum untuk keperluan kosmetik; Tisu pembersih pradibasahi; amonia untuk keperluan pembersihan; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk
keperluan kosmetik; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih
diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; basma [pewarna kosmetik];
basma untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan
kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan
kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk
keperluan kosmetik; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; cairan pembersih; cairan
pembersih kaca depan; cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa
kamera; colognes, parfum dan kosmetik; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk
keperluan kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab
[kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel, powder, pembersih tangan dan
pencuci tangan; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih
kebersihan feminin; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan
kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik
dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik penyegar kulit;
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik, yaitu alas
bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata
(Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim
anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan
dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pengkondisi kulit
untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik;
krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; larutan pembersih bioteknologi untuk
memecah bahan organik dan menghilangkan noda; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion
pembersih non-obat; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan
untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk
keperluan kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pembersih mineral; masker
pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak
tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk sediaan pembersihan; mousses
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[kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; palet
pengkilap bibir; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab wajah kosmetik;
pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih berbasis kimia
bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di industri dan rumah tangga (selain untuk digunakan dalam proses
manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi bahan organik dan hidrokarbon; pembersih karpet dengan pewangi;
pembersih kulit; pembersih oven; pembersih pakaian selam; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih
tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim,
tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan,
pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif;
pengkilap bibir; pengkilap rambut; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal
beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pijat lilin untuk
keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab
[kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk perawatan bibir
(kosmetik); racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun-sabun; sabunsabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kulit pelembab [kosmetik];
sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan
kosmetik; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan
kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan
kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan
pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan
pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan
serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk
digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan;
sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan
untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan
untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan
untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan,
pemolesan dan penggosok; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal;
sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewangi udara
untuk mobil; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan
perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut;
sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; self-tanning lotion
[kosmetik]; semir boot; semir dan lilin sepatu; semir furnitur; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan
krim; semir untuk furnitur dan lantai; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; sepatu hitam [semir sepatu]; serum kulit
(kosmetik); susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; tablet pembersih
gigi tiruan tanpa obat; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi
tinggi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu (wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau
bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk
keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi
pelembab sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu yang diresapi
dengan pembersih kulit; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wol baja diresapi untuk
pembersihan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021072043
: 22/10/2021 21:47:58
:
: PT. PRIVY IDENTITAS DIGITAL

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Kemang Raya No. 15 C, Lantai 4, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Logo + privypass
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan abu-abu.
: 38
: ===Pengiriman dokumen secara on-line melalui jaringan komputer global; layanan telekomunikasi disediakan melalui platform

740

dan portal di Internet dan media lainnya; layanan transmisi digital; menyediakan akses ke data melalui Internet; menyediakan
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akses pengguna ke informasi di Internet; menyediakan akses pengguna ke platform di Internet; menyediakan akses pengguna
ke situs on-line yang berisi informasi tentang berbagai topik; pengiriman dokumen secara elektronik; pengiriman pesan dan
gambar antara perangkat telekomunikasi seluler; penyediaan akses ke jaringan on-line elektronik untuk pengambilan
informasi; telekomunikasi; transfer data dengan telekomunikasi; transfer data digital; transfer data elektronik; transfer data
melalui Internet; transfer data melalui layanan online; transfer informasi dan data melalui jaringan komputer dan Internet;
transmisi data dan dokumen secara elektronik; transmisi data dan dokumen secara elektronik melalui perangkat elektronik;
transmisi data elektronik; transmisi elektronik data terenkripsi; transmisi informasi; transmisi informasi digital; transmisi
informasi melalui komunikasi data untuk membantu pengambilan keputusan; transmisi informasi online; transmisi,
pemrosesan, dan penyimpanan data===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021072044
: 22/10/2021 21:49:38
:
: Arnold Pramudita

540 Etiket

: Apt Gading Mediterania, Res Unit CA/05A/R, RT001/RW018, Kelapa Gading Barat,
Kelapa Gading 14240
: Setiawan Yosua Sabungan S.H.,LLM
: Jl.Batu Panca Warna No.19 RT.002 RW.011, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta
Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GETSTOK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, biru dan putih
: 35
: ===Manajemen Usaha; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website); administrasi usaha; fungsi kantor; jasa
pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa periklanan; menyediakan situs web (website) yang
menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021072045
: 22/10/2021 21:51:16
:
: Arnold Pramudita

540 Etiket

: Apt Gading Mediterania, Res Unit CA/05A/R, RT001/RW018, Kelapa Gading Barat,
Kelapa Gading 14240
: Setiawan Yosua Sabungan S.H.,LLM
: Jl.Batu Panca Warna No.19 RT.002 RW.011, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta
Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GETSTOK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, biru dan putih
: 38
: ===Jasa penyediaan akses online ke platform perdagangan elektronik, marketplace elektronik dan pertukaran dan crossing
keuangan elektronik; menyediakan akses ke platform e-commerce di Internet; menyediakan akses ke situs web di internet;
menyediakan akses pengguna ke platform di Internet; telekomunikasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021072046
: 22/10/2021 22:07:00
:
: ARRAFIVANO RACHMADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KARANG TENGAH RAYA NO. 43 C, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12440
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SEKIAN CAKE
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Hitam

740

540 Etiket

Halaman 1087 dari 1251

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021072047
: 22/10/2021 22:09:24
:
: Harto

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL TEBET TIMUR DLM V-J/7, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12820
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CASA DEKORA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, abu-abu, kuning
: 42
: ===desain dekorasi interior; desain dekorasi interior untuk toko; desain interior; desain interior bangunan; desain interior dan
eksterior bangunan; desain interior toko; desain interior untuk kantor; jasa desain interior dan eksterior; layanan desain
dekorasi interior===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 41
: ===Jasa pelatihan pembuatan kue===

: DID2021072048
: 22/10/2021 22:13:32
:
: PT ALDERON METAL INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Pandugo 45-E/ 2-A, RT. 004/RW. 006, Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan
Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ALDERON
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 6
: ===Atap logam; Baja ringan; Baja ringan seng; Genteng metal Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium; Genteng
metal pasir; Lembaran Logam untuk Atap Bangunan pasir (logam); Logam Untuk penutup lantai tersusun (baja ringan); Panel
atap dari logam; Profil u baja ringan; Profil z baja ringan; Rangka atap baja ringan; Rangka atap dari logam; atap baja ringan;
atap ubin logam; baja ringan seng; hollow baja ringan; kanal c baja ringan; nok baja ringan; rangka baja ringan kanal c; rangka
baja ringan untuk bangunan; reng baja ringan; sekrup baja ringan; talang baja ringan; tutup atap dari logam; ventilasi atap
logam untuk bangunan perumahan dan komersial===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072049
: 22/10/2021 22:15:43
:
: Dindin Hardiman

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Rancaekek No. 148 Babakan Loa Rt. 03/Rw. 03 Desa Rancaekek Kulon
Kec. Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
: Setia Dharma S.H.,
: Jalan Ciputat Raya No 3 Rt/04 Rw/07 Pondok Pinang Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MY COFFEE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Hitam, Putih
: 30
: ===Andewi (pengganti kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Bahan

740

campuran minuman berbahan dasar kopi; Biji kopi; Ekstrak kopi malt; Kakao dan kopi buatan; Kapsul kopi terisi; Kapsul kopi
yang berisi kopi untuk diseduh; Kerupuk kopi; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat;
Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi
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yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Macchiato (minuman
kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Minuman
Kopi Hawai; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Minuman
dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan
susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman serbuk daun kelor organik royal
moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat);
Penyedap rasa dan aroma kopi; Roti kopi; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi; affogato [minuman
berbasis kopi yang mengandung es krim]; bahan pengganti kopi; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi
panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; butiran kopi berbentuk kristal sebagai pemanis; campuran kopi; campuran kopi dan
sawi putih; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran sawi putih dan sawi putih untuk digunakan sebagai pengganti
kopi; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; es kopi; esensi kopi; isian kantong penyaring kopi tetes; kafein
tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi;
kapsul kopi, terisi; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi
dawet; kopi dawet ireng; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang
belum dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kulit
cokelat mengandung biji kopi bubuk; makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan penutup dengan rasa kopi; makanan
ringan berbahan dasar kopi probiotik; mie kering bahan pengganti kopi; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan
dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman
berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kopi;
minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan;
minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso
dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan
susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman
yang terbuat dari kopi; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minumanminuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slushtype drinks); minyak kopi; olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi; pengganti kopi berbahan dasar chicory;
penyedap kopi; perasa kopi; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; permen rasa kopi.; polong
kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; produk-produk kopi; sawi putih [pengganti kopi]; sediaan
berbahan dasar kopi; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk
minuman berbahan dasar kopi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072050
: 22/10/2021 22:20:02
:
: Haikal

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pesona Laguna 2 Blok N3 No.20 Cilangkap Tapos , DKI Jakarta, 16465
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NASI PAKISTAN OM KHANZ
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning, Putih
: 30
: ===Nasi Kebuli===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021072051
: 22/10/2021 22:30:11
:
: ARRAFIVANO RACHMADI

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KARANG TENGAH RAYA NO. 43 C, RT 003 / RW 003, Kel. Lebak Bulus, Kec.
Cilandak, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12440
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: SEKIAN PERSEN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 41
: ===Jasa pelatihan secara online; Penyediaan pelatihan secara online; memberikan informasi online tentang pelatihan;
menyediakan seminar pelatihan online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072052
: 22/10/2021 22:36:36
:
: Ryan Aditiopratama, Ridhan Hafiedz

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Terusan Pesantren I No. B-19, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung., Kota
Bandung, Jawa Barat, 40293
: Ir. Emil Miraj M.T.
: Jl. Trunojoyo No. 31, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: alknown
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 25
: ===Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets,
espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Baju Hangat; Baju Hangat militer; Baju hangat lengan panjang; Baju lengan panjang;
Baju lengan pendek; Baju tidur; Barang-barang pakaian olahraga; Celana jeans; Celana kerja; Celana korduroi; Celana
panjang denim; Celana panjang untuk jalan; Celana pendek untuk berolahraga; Ikat kepala (pakaian); Kaos t-shirt; Kaos tanpa
lengan; Kaus pakaian; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Masker wajah (pakaian); Pakaian; Pakaian (tidak termasuk
ikat pinggang); Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Tidur; Pakaian
berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang,
celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan
kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian longgar;
Pakaian luar; Pakaian olahraga; Pakaian training; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja,
jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang
menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, t-shirt,
kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala,
yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Setelan pakaian main; Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk
melindungi dari sinar matahari (pakaian); alas kaki; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu,
sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; artikel pakaian untuk manusia; atasan [pakaian]; atasan baju tanpa lengan; baju
berburu; baju berkerah; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju olah raga; baju olahraga; baju onepiece; baju santai; baju setelan; ban lengan [pakaian]; bandeaux [pakaian]; celana atletik; celana bahan katun; celana berburu;
celana bersepeda; celana boxer; celana dalam wanita; celana hiking; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti
legging; celana jogging; celana kargo; celana kasual; celana mandi; celana militer; celana olahraga; celana olahraga untuk
orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana panjang; celana panjang untuk orang dewasa; celana
panjang untuk pria; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek bersepeda; celana pendek boxer;
celana pendek kargo; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana pendek sepak
bola; celana pendek sepak bola replika; celana pria; celana renang; celana tanggung; celana trekking; celana untuk olahraga;
dasi (pakaian); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket dan celana tahan air; jaket
dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket garbadine (pakaian); jaket menjadi pakaian; jas
[pakaian]; jumpsuits [pakaian]; kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kaos; kaos berkerah; kaos kaki; kaos
oblong; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos t
shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus
tanpa lengan, pakaian; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja
berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kancing; kemeja lengan panjang; kemeja lengan
pendek; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita;
kepala membungkus [pakaian]; mantel [pakaian]; masker wajah musim dingin [pakaian]; pakaian; pakaian [pakaian]; pakaian
bawahan untuk wanita; pakaian bisnis; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti
keringat; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam pria; pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian dari segala bentuk di
kelas ini; pakaian denim; pakaian formal untuk pria; pakaian hangat; pakaian kerja; pakaian kulit; pakaian lateks; pakaian luar;
pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian olahraga; pakaian pendaki; pakaian pengendara sepeda; pakaian pria;
pakaian pribadi; pakaian ringan; pakaian santai; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan air, yaitu, sepatu,
jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk
digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk olahraga; pakaian
untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita;
pakaian yang menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian,
alas kaki dan tutup kepala; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang,
jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; penutup kepala; penutup kepala untuk
olahraga [selain helm]; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); replika celana pendek
sepak bola Amerika; sabuk pinggang [pakaian]; setelan kaos bertudung (hoodies)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072053
: 22/10/2021 22:38:46
:
: ERIC YOHANES

540 Etiket

: Jl. Kepu Timur No. 171 RT. 005/RW. 006, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan
Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Halaman 1090 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EASY PAINT
: EASY PAINT mempunyai arti cat mudah

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan biru
: 2
: ===cat kendaraan; cat untuk digunakan dalam industri otomotif; cat untuk digunakan dalam pembuatan mobil; cat untuk
kendaraan model===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072054
: 22/10/2021 23:10:53
:
: Erick Christian

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Trunojoyo No. 8, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung., Kota Bandung,
Jawa Barat, 40115
: Ir. Emil Miraj M.T.
: Jl. Trunojoyo No. 31, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: UPGEARS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 25
: ===Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets,
espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Baju Hangat; Baju Hangat militer; Baju hangat lengan panjang; Baju lengan panjang;
Baju lengan pendek; Baju tidur; Barang-barang pakaian olahraga; Celana jeans; Celana kerja; Celana korduroi; Celana
panjang denim; Celana panjang untuk jalan; Celana pendek untuk berolahraga; Ikat kepala (pakaian); Kaos t-shirt; Kaos tanpa
lengan; Kaus pakaian; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Masker wajah (pakaian); Pakaian; Pakaian (tidak termasuk
ikat pinggang); Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Tidur; Pakaian
berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang,
celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan
kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian longgar;
Pakaian luar; Pakaian olahraga; Pakaian training; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja,
jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang
menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, t-shirt,
kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala,
yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Setelan pakaian main; Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk
melindungi dari sinar matahari (pakaian); alas kaki; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu,
sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; artikel pakaian untuk manusia; atasan [pakaian]; atasan baju tanpa lengan; baju
berburu; baju berkerah; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju olah raga; baju olahraga; baju onepiece; baju santai; baju setelan; ban lengan [pakaian]; bandeaux [pakaian]; celana atletik; celana bahan katun; celana berburu;
celana bersepeda; celana boxer; celana dalam wanita; celana hiking; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti
legging; celana jogging; celana kargo; celana kasual; celana mandi; celana militer; celana olahraga; celana olahraga untuk
orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana panjang; celana panjang untuk orang dewasa; celana
panjang untuk pria; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek bersepeda; celana pendek boxer;
celana pendek kargo; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana pendek sepak
bola; celana pendek sepak bola replika; celana pria; celana renang; celana tanggung; celana trekking; celana untuk olahraga;
dasi (pakaian); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket dan celana tahan air; jaket
dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket garbadine (pakaian); jaket menjadi pakaian; jas
[pakaian]; jumpsuits [pakaian]; kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kaos; kaos berkerah; kaos kaki; kaos
oblong; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos t
shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus
tanpa lengan, pakaian; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja
berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kancing; kemeja lengan panjang; kemeja lengan
pendek; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita;
kepala membungkus [pakaian]; mantel [pakaian]; masker wajah musim dingin [pakaian]; pakaian; pakaian [pakaian]; pakaian
bawahan untuk wanita; pakaian bisnis; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti
keringat; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam pria; pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian dari segala bentuk di
kelas ini; pakaian denim; pakaian formal untuk pria; pakaian hangat; pakaian kerja; pakaian kulit; pakaian lateks; pakaian luar;
pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian olahraga; pakaian pendaki; pakaian pengendara sepeda; pakaian pria;
pakaian pribadi; pakaian ringan; pakaian santai; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan air, yaitu, sepatu,
jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk
digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk olahraga; pakaian

740

Halaman 1091 dari 1251

untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita;
pakaian yang menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian,
alas kaki dan tutup kepala; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang,
jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; penutup kepala; penutup kepala untuk
olahraga [selain helm]; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); replika celana pendek
sepak bola Amerika; sabuk pinggang [pakaian]; setelan kaos bertudung (hoodies)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072055
: 23/10/2021 00:13:37
:
: JAFRA HOLDING COMPANY B.V

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Geograaf 30 6921 EW Duiven
: Wulan Anggiet Purnamasari S.H.,
: Jl. Pandan Raya No. 68, Cibodasari, Cibodas, Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JAFRA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih.
: 28
: ===Bantal yoga (barang-barang olahraga); Mainan, permainan dan alatnya; patung tokoh jagoan; mesin permainan otomatis
dan yang dioperasikan dengan koin; balon; bola basket; bola pantai; boneka yang berisi kacang dikeringkan atau yang sejenis;
permainan yang menggunakan papan; permainan kartu; kosmetik mainan anak-anak; ornamen pohon Natal kecuali barang
kembang gula atau iluminasi; konfeti; boneka; pakaian boneka; perabotan boneka; layang-layang; ponsel untuk anak-anak;
bola karet berwarna untuk bermain; mainan yang terbuat dari kain dan kapas; boneka yang digerakkan dengan tali atau
tangan di dalamnya; puzzle; sepatu roda; papan luncur; mainan patung tokoh jagoan dan aksesoris patung tokoh jagoan;
kendaraan mainan; perangkat bermain kendaraan mainan; skuter mainan; dan mainan otomatis yang digerakkan oleh motor
jarum jam, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka
dan/atau aksesoris boneka; Mesin game; Ornamen dan dekorasi pohon Natal; Peralatan game; Peralatan untuk kegiatan
olahraga; Peralatan untuk senam dan olahraga; Permainan elektronik; Permainan, mainan, barang-barang senam dan
olahraga (kecuali pakaian, alas kaki dan matras), bantalan lutut (peralatan olahraga); barang-barang pelindung (peralatan
olahraga), bantalan sikut (peralatan olahraga), bantalan lutut (peralatan olahraga), pelindung tulang kering (peralatan
olahraga), pelindung tangan (peralatan olahraga); Permainan-permainan serta alat-alatnya; alat-alat senam dan olahraga
(kecuali perkakas-perkakasnya); perhiasan-perhiasan untuk pohon Natal. (Games; alat peraga yoga di alam roda yoga; alat
untuk game; alat-alat olahraga (selain perlengkapan golf/perlengkapan
memanjat); ayunan yoga; barang-barang senam dan olahraga; batu bata yoga; blok yoga; bola gym untuk yoga; game,
mainan dan mainan; konsol game genggam; kosmetik bermain anak-anak dari plastik; kosmetik mainan imitasi; mainan *;
mesin game [mesin perjudian kalibrasi teralibrasi]; mesin permainan elektronik; mesin permainan komputer; peralatan game
disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; peralatan game komputer, peralatan game
elektronik dan peralatan video game, tidak termasuk dalam kelas lain; peralatan untuk senam; perhiasan dan rias wajah
mainan; permainan untuk pesta; permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi; permainan-permainan selain
yang dirancang untuk digunakan dengan tampilan layar atau monitor independen; roda yoga; tali yoga; tas dan sarung
olahraga (untuk membawa peralatan dan raket keperluan olahraga); yoga guling===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072056
: 23/10/2021 00:15:09
:
: Sigit Suyanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pamulang Barat RT.003/RW.008 Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang Kota
Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15417
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Sarang Dimsum
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Putih
: 29
: ===dimsum===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021072057
: 23/10/2021 00:27:34
:

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 1092 dari 1251

730

Nama Pemohon

: JAFRA HOLDING COMPANY B.V

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Geograaf 30 6921 EW Duiven
: Wulan Anggiet Purnamasari S.H.,
: Jl. Pandan Raya No. 68, Cibodasari, Cibodas, Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JAFRA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih.
: 31
: ===Buah segar; Hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dan bibit-bibit tanaman; Kepompong lebah, hidup;
Rangkaian buah segar (parcel); Rangkaian bunga kering untuk keperluan dekoratif; Rangkaian bunga segar (buket); Sayuran
segar; bahan makanan berbahan dasar susu untuk hewan; benih-benih; biji minyak, tidak diolah; biji segar dan belum diolah;
buah dan sayuran segar organik; buah segar; buah segar dan belum diolah; buah segar organik; buah-buahan dan sayuran
segar, bumbu segar; buah-buahan segar, tidak diolah, sayuran, kacang-kacangan dan biji-bijian; gandum; ikan, hidup; pohon;
produk kehutanan; produk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan mentah dan belum diolah; rempah-rempah Segar;
rumput, alami; sayuran segar dan belum diproses; sayuran, segar; serbuk sari [bahan baku]; spirulina yang tidak diolah;
tanaman; tanaman berbunga, alami; truffle, segar; zaitun, segar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072058
: 23/10/2021 00:40:25
:
: JAFRA HOLDING COMPANY B.V

Alamat Pemohon

: Geograaf 30 6921 EW Duiven

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Wulan Anggiet Purnamasari S.H.,
: Jl. Pandan Raya No. 68, Cibodasari, Cibodas, Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JAFRA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih.
: 33
: ===Cuka Apel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072059
: 23/10/2021 00:51:27
:
: JAFRA HOLDING COMPANY B.V

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Geograaf 30 6921 EW Duiven
: Wulan Anggiet Purnamasari S.H.,
: Jl. Pandan Raya No. 68, Cibodasari, Cibodas, Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JAFRA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih.
: 34
: ===Kotak untuk rokok elektronik; Tempat, sarung atau kantong untuk rokok elektronik; Tempat, sarung atau kantong untuk
rokok elektronik yang terbuat dari kulit atau kulit imitas; Tempered glass untuk rokok elektronik; hardcase untuk rokok
elektronik; kasing /selubung untuk perangkat merokok elektronik; kotak untuk perangkat elektronik yang digunakan
memanaskan tembakau; pemantik meja; penutup dekoratif untuk rokok elektronik; sarung untuk rokok elektronik;
selubung/wadah pelindung untuk perangkat merokok elektronik; sleeve case untuk rokok elektronik; tas untuk membawa rokok
elektronik; tas untuk rokok elektronik; tempat, sarung atau kantong yang terbuat dari kulit atau kulit imitasi untuk aksesoris
rokok elektronik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: JID2021072060
: 23/10/2021 01:39:30
:

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 1093 dari 1251

730

Nama Pemohon

: JAFRA HOLDING COMPANY B.V

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Geograaf 30 6921 EW Duiven
: Wulan Anggiet Purnamasari S.H.,
: Jl. Pandan Raya No. 68, Cibodasari, Cibodas, Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JAFRA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih.
: 35
: ===Iklan dan promosi kosmetik; Informasi atau pertanyaan mengenai bisnis dan pemasaran; Jasa agen penjualan untuk
kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan
kosmetik dan kit kosmetik; Jasa bisnis, yaitu, penyediaan area pasar online yang memungkinkan para pengguna untuk melihat
dan membeli barang dan jasa pada jaringan komputer global; Jasa eceran atau grosiran untuk kosmetik, sampo rambut,
kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade rambut, lilin rambut, minyak rambut, semprotan rambut, mist
rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian dalam bentum semprotan, losion wajah kosmetik, losion badan,
krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan, krim tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk padat; Jasa
eceran atau grosiran untuk parfum dan bahan-bahan aroma, dupa, sediaan-sediaan wewangian, buluh penyebar pengharum
udara, sediaan-sediaan pengharum ruangan, pasta wangi untuk keperluan kosmetik, sachet wewangian, wewangian untuk
mobil, dan sediaan-sediaan pengharum udara; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan
perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit,
sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan
perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat
gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat
porselin, kristal dan tembikar, alat makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat
periferal, kalkulator, komputer, peranti lunak komputer, peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan
pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita
video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton
dan barang-barang terbuat dari kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan
untuk menulis, kartu bermain, barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung,
tongkat untuk berjalan, kantong dan tas yang tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup
kepala dan alas kaki, mainan dan alat bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang
diawetkan, makanan ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa ekspor - impor untuk
perbekalan farmasi, peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa grosir di bidang kosmetik; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan
dengan penggabungan (merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang operasional
distributor, orang ke orang, grosir dan layanan penjualan eceran untuk nutrisi dan suplemen diet, kosmetik, minuman, dan sari
buah.; Jasa layanan pengadaan produk-produk farmasi untuk pihak lain [pembelian produk-produk farmasi untuk bisnis-bisnis
lain]; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah
tangga, peralatan dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan
makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan, mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk
untuk badan dan kecantikan; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas
kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung
obat,
produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa sales dan promosi untuk
pihak ketiga atas perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik; Jasa toko retail yang menjual kosmetik;
Konsultasi bisnis profesional; Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan agen penjualan yang menampilkan
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan kosmetik; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat
kesehatan; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
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komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan konsultasi untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi pemasaran bisnis, yaitu, melacak dan
menganalisis data pemasaran orang lain untuk tujuan memberikan strategi, wawasan, pemasaran, penjualan, operasi,
khususnya yang mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi
konsumen, tren dan tindakan bisnis dan pasar; Layanan konsultasi untuk periklanan dan manajemen bisnis; Layanan
manajemen risiko bisnis; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan penjualan
kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan perawatan gigi dan mulut, sabun dan deterjen secara eceran atau
grosir; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh
dan kecantikan; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang
disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan,
sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik,
minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang
sudah dibasahi; Mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan ritel pusat perbelanjaan
komprehensif online, grosir, dan layanan ritel online kuku buatan, stiker nail art, tips kuku, kertas transfer untuk nail art, cat
kuku [kosmetik], sediaan penguatan kuku, kondisioner kuku, cat kuku, enamel kuku, penghilang enamel kuku, gel kuku,
sediaan untuk menghilangkan kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim kuku untuk penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat kuku
dan penghapus cat kuku, sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata buatan,
sediaan buffing kuku, kikir kuku dan warna kuku; Menyediakan informasi bisnis; Menyediakan informasi bisnis, juga melalui
internet, jaringan kabel atau bentuk transfer data lainnya; Menyediakan informasi, berita, dan komentar di bidang bisnis
hiburan; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui
pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan
kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan
kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum,
ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu
pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal,
dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan,
pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal),
tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari
tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian,
label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian,
yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan
horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai
macam cara; Penjualan ritel wewangian, kosmetik, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasikulit, tas, kacamata
dan kacamata pelindung dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jual beli ritel online yang
menawarkan wewangian, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasi kulit, tas, kacarnata dan kacarnata pelindung
dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jasa perna saran dan promosional, terutama
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melalui media elektronik, publikasi untuk tulisan pUblisitas, pengumpulan pcndapat, studi pasar.; Penyediaan informasi,
termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan jasa ritel dengan
cara pemasaran langsung sehubungan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode,
tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan,
peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan
penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan
segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara,
pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran
televisi yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik,
sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi
yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk
telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam
tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara
nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga; Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon
genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam
tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk
perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Perdagangan besar kosmetik; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Periklanan,
pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang
sosialisasi untuk tujuan bisnis; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik,
perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan
pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan dompet kulit, mainan dan
cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran, sediaan farmasi, kedokteran
hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan pendingin listrik, mesin
pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan; Toko yang
menjual kosmetik; administrasi dan penyelenggaraan bisnis pusat perbelanjaan di situs web; bantuan bisnis sehubungan
dengan memfasilitasi transaksi bisnis melalui jaringan komputer lokal dan global; bantuan bisnis untuk orang lain dalam
pendirian organisasi kemanusiaan; bisnis pemasaran; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan pertanyaan
bisnis; informasi usaha untuk tinjauan umum perusahaan termasuk pengoperasian usaha, ukuran bisnis dan informasi lainnya;
jaringan bisnis; jaringan bisnis melalui platform jejaring sosial; jasa administrasi dan manajemen bisnis sehubungan dengan
program sponsor; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa
informasi bisnis; jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa katalog pemesanan melalui pos dalam kaitannya dengan
kosmetik; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa manajemen bisnis di bidang pendidikan; jasa manajemen bisnis sehubungan
dengan penjualan secara elektronik; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa penjualan melalui sistem
berbasis web dan portal online di bidang perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk
masuk, mengatur dan mengubah profil pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah
daftar produknya; jasa perantara komersial untuk kosmetik; jasa retail pemesanan melalui pos yang terkait dengan kosmetik;
jasa retail sehubungan dengan penjualan kosmetik; jasa retail sehubungan dengan penjualan kuas, kotak wadah sisir, sisir,
alat-alat kosmetik, alat penghilang bau untuk penggunaan pribadi, kuas alis mata, rambut untuk kuas, perlengkapan
penghapus tata rias, kuas kuku; jasa retail sehubungan dengan penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik, losion rambut,
pembersih gigi, alat-alat kosmetik, kosmetik, kolonye eau de, kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata palsu, kuku
palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias, bedak tata rias, sediaan tata rias, sediaan penghapus tata rias, maskara, pengilap kuku,
cat kuku, wewangian, parfum; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan karet yang belum diproses dan setengah jadi, getah perca, getah, asbes, mika dan pengganti semua bahan ini,
plastik dan resin dalam bentuk ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan, pengepakan, penghentian dan bahan isolasi, pipa
fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam, kulit dan kulit imitasi, kulit halus dan kulit binatang, koper dan tas pembawa,
payung dan payung matahari, tongkat, cambuk, tali kekang dan pelana, kalung, tali pengikat dan pakaian hewan, tas surat
seni [kasing], tas atletik, tas kecil penyimpan surat dan dokumen, gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas untuk
aksesoris perjalanan, tas pantai, tas sabuk, ikat pinggang, ikat pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat dari
kulit, dompet, tas sepatu bot, tas kantor, tempat kartu nama, tas kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku cek,
tas, tas untuk telepon bergerak, tas genggam, tas kosmetik, tas dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam, pengikat
dan tali dari kulit, alat pembawa berbingkai berbentuk ransel untuk membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk payung,
tas garmen, tas senam, tas tangan, pakaian kuda, tas ransel, kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang
penunggang kuda dan tack kuda, dompet kunci, gantungan kunci terbuat dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat
kunci, kantong kunci, ransel /knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas
untuk perlengkapan menginap semalam, buku saku, dompet saku, portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda,
ransel/rucksack, pelana, tas sekolah, tas sekolah bersabuk dari kulit, ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta
belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas olah raga, tali untuk sepatu roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas
jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk bepergian, koper/trunk, kursi payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist
pack), kantong untuk tas pinggang (waist bag), kantong untuk tas pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk
dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan dari logam untuk bangunan dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk
bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan bitumen, bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari
logam, perabot rumah, cermin, bingkai foto , wadah bukan dari logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk,
tulang ikan paus atau kulit mutiara, kerang, tanah liat magnesium, batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan,
seprei [kecuali linen], tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin
gorden, hiasan dari plastik untuk bahan makanan, bantal tiup [selain untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa
ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan bahan kimia untuk
penggunaan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan, damar
buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses, komposisi bahan pencegah kebakaran dan pemadam kebakaran,
sediaan mengeraskan dan mematri, zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit binatang, bahan perekat untuk digunakan
dalam industri, dempul dan pengisi pasta lain, kompos, pupuk kandang, pupuk, sediaan biologis untuk digunakan dalam
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industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak, bahan pencegah karatan dan kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk
pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar alam mentah, logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam
lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik tidak mengandung obat dan sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak
mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan pemutih dan zat lain untuk penggunaan cucian, sediaan membersihkan,
mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sediaan pembersih tubuh dan perawatan kecantikan, sediaan kebersihan
mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan, sabun, anti keringat (pembersih badan), sediaan penyamakan buatan, krim
sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim, pasta gigi, deodoran, sediaan penghilang rambut, produk perawatan rambut,
pewarna rambut, sediaan penataan rambut, sediaan perawatan tangan, sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat],
sediaan perawatan kuku, sediaan menghilangkan cat kuku, cat kuku, sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan
setelah bercukur, sediaan untuk menyegarkan napas [tidak mengandung obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu,
semir sepatu, lilin sepatu, sediaan mandi pancuran, produk perawatan kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa
ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau
dapur dan wadah kecil, peralatan memasak dan peralatan makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk
membersihkan, kaca belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas
bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat, alat pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat
lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen, peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail,
teko kopi bukan listrik, tas pendingin, peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum,
patung kecil, alas setrikaan, pot bunga, botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang
perlengkapan hadiah dan karya seni, semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca,
porselen atau terakota, wadah es, perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung
miniatur, tempat pencampur [bukan listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail],
mangkok, hiasan, keranjang piknik yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali,
sedotan yang dapat digunakan kembali, botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan,
wadah penyimpanan untuk keperluan rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal
untuk keperluan rumah tangga atau dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah
yang diisolasi secara termal untuk makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi,
tusuk gigi, vas dan kendi, botol air, kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring,
tenda dan terpal, awning dari bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam
bentuk curah, bahan pelapis, bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang,
bahan tekstil berserat kasar dan bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil,
linen keperluan rumah tangga, tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur;
jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa untuk membantu membangun jaringan kontak bisnis;
jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas,
stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah
tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencanalencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan
barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasanperhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompetdompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala,
pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barangbarang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik,
sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; kompilasi dan/atau
penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa
(prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu
mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia
ataupun dari manusia ke perangkat komputer); konsultasi bisnis dan informasi bisnis untuk menyediakan program komputer
pada jaringan data; konsultasi bisnis di bidang telekomunikasi; konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran; konsultasi
bisnis pemasaran; konsultasi bisnis strategi konsumen dalam bidang pemasaran, merek, penjualan, pengoperasian, dan
desain produk untuk memahami dan memprediksi konsumen, bisnis, serta tren dan aksi pasar ritel; konsultasi yang berkaitan
dengan manajemen risiko bisnis; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan
administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan pada jaringan komputer global; layanan asosiasi yang
mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler; layanan
bantuan dan konsultasi bisnis; layanan bisnis online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan bisnis; layanan
eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan
deterjen; layanan evaluasi bisnis; layanan konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk
memungkinkan entitas bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (nonprofit organizations) untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang
lebih besar ke jaringan komunikasi global; layanan manajemen bisnis; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk
kosmetik; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kosmetik,
perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak
terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan
bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik,
sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku,
sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan
pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut,
pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan
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berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan
elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan,
logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan
imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau
dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang
pribadi; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan kosmetik; layanan tampilan merchandising bisnis; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris; layanan toko ritel online yang menampilkan
produk kosmetik dan kecantikan; manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; memberikan informasi produk konsumen
yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; mengadakan acara
bisnis; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus keperluan bisnis; mengatur perkenalan bisnis; mengatur,
mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan acara-acara untuk tujuan bisnis;
mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; menyediakan fasilitas online yang menampilkan komentar pengguna
mengenai organisasi bisnis, penyedia layanan, dan sumber daya lainnya; menyediakan informasi online dan konten multimedia dalam presentas-presentasii kepada para pengusaha, semua yang bergerak di bidang bisnis; menyediakan layanan
konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk
bisnis industri dan komersial; organisasi pameran untuk bisnis atau iklan; pelaksanaan, pengaturan, dan pengelolaan pameran
dagang yang terkait dengan kosmetik; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi komersial, perdagangan dan bisnis,
pertunjukan, dan pameran; pengaturan pameran dagang kosmetik; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penyediaan bantuan
bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan bantuan bisnis untuk
pengoperasian waralaba; penyediaan informasi bisnis dan komersial dan semua layanan tersebut di atas disediakan online
dari jaringan komputer global, internet atau komputer database; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan
informasi kontak komersial dan bisnis; penyediaan jasa konsultasi, informasi, dan penasehatan bisnis yang terkait dengan
kosmetik; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala
dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak
mengandung obat, produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat [kosmetik],
kacamata, tempat untuk membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label
untuk koper, tempat dan penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio,
perangkat pendengar yang diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang
diletakkan di dalam telinga; penyediaan laporan bisnis dan / atau komersial; penyelenggaraan pameran dan pameran dagang
untuk keperluan bisnis dan promosi; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; riset bisnis dan pemasaran; riset
pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk kecantikan; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba; saran yang
berkaitan dengan manajemen dan organisasi bisnis===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021072061
: 23/10/2021 02:08:44
:
: JAFRA HOLDING COMPANY B.V

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Geograaf 30 6921 EW Duiven
: Wulan Anggiet Purnamasari S.H.,
: Jl. Pandan Raya No. 68, Cibodasari, Cibodas, Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JAFRA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih.
: 40
: ===Pengolahan madu; pembuatan kustom pameran dan display; penanganan material; pengawetan madu; perawatan
bahan===
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virtual di bidang kesehatan mata, kecantikan dan gaya (style); Jasa komputer, yaitu menyediakan penggunaan sementara
perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk mengunggah, memposting, mempertunjukkan, menampilkan,
menandai, membuat blog, mengelola, mengumpulkan, mengedit, mengatur, memodifikasi, menganalisis, melaporkan,
menyimpan dan membagikan gambar, termasuk lingkungan virtual offline untuk uji coba virtual yang tersedia di fasilitas
perawatan mata dan informasi di bidang kesehatan mata, kecantikan dan gaya (style); Jasa komputer, yaitu penyedia layanan
aplikasi (Application Service Provider (ASP)) yang mengutamakan perangkat lunak untuk penyaringan kolaboratif dan
optimalisasi gambar dan informasi untuk pengecer dan pengiklan merek untuk meningkatkan kemampuan konsumen dalam
mengenali atau mengingat sebuah merek dan belanja online di bidang kesehatan mata, kecantikan dan gaya (style);
Konsultasi penelitian ilmiah di bidang kosmetik; Layanan pengujian diagnostik atau analisis diagnostik mengenai suku cadang
kendaraan, suku cadang mesin, peralatan elektronik, peralatan telekomunikasi, mesin industri atau peralatan rumah tangga;
Memelihara situs web mengenai pendidikan bahasa; Menyediakan portal online yang menampilkan informasi pendidikan di
bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik dan genetika asam nukleat; Menyediakan situs web yang menampilkan
penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk melihat, mengunggah, berbagi, dan menyajikan
kursus pendidikan dan materi kursus pendidikan; Penelitian di bidang kosmetik dan suplemen makanan; Pengembangan dan
desain perangkat lunak komputer pendidikan; Pengembangan perangkat lunak komputer termasuk berhubungan dengan
pendidikan dan penelitian pendidikan jasa penelitian yang berhubungan dengan perangkat lunak komputer untuk pendidikan,
masalah dan penilaian pendidikan atas siswa dan personil jasa desain jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang
berhubungan dengan semua yang tersebut di atas.; Penyediaan penggunaan aplikasi seluler dan perangkat lunak komputer
pribadi yang tidak dapat diunduh untuk membuat komunitas virtual bagi pengguna terdaftar untuk berpartisipasi dalam diskusi,
untuk memfasilitasi ulasan konsumen, dan untuk terlibat dalam jejaring sosial dan komunitas di bidang kosmetik, perawatan
kulit, serta produk dan layanan kecantikan.; Penyediaan penggunaan aplikasi seluler dan perangkat lunak komputer pribadi
yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna terdaftar mengakses platform digital untuk penjualan dan pembelian
barang-barang rumah tangga orang lain.; Penyediaan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
untuk evaluasi perkembangan bahasa, pelaporan dan pelatihan otomatis; Penyediaan pengunaan sementara perangkat lunak
online yang tidak dapat diunduh untuk pendidikan bahasa yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sesi grup
online dan akses online melalui komputer, telepon selular dan perangkat elektronik lainnya; Penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk pendidikan bahasa; Perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan
perangkat lunak untuk pendidikan interaktif, yaitu, simulasi pengajaran dan ujian melalui ruang kelas belajar secara elektronik
(e-learning), langsung (live), dan virtual di bidang manajemen proyek; Perangkat lunak sebagai layanan berupa perangkat
lunak komputer untuk mengakses, memonitor, melacak, menelusuri, menyimpan, dan menggunakan bersama-sama informasi
mengenai berbagai topik minat umum, termasuk kecantikan, kosmetik dan produk perawatan kulit; Platform sebagai suatu
layanan (PAAS) yang menyajikan platform perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan
melacak data, mendapatkan informasi kesehatan dan kebugaran, menetapkan tujuan kesehatan dan kebugaran, mengelola
dan berpartisipasi dalam tantangan dan inisiatif kesehatan dan kebugaran, dan berpartisipasi dalam pelatihan digital di bidang
kesehatan dan kebugaran; analisis laboratorium di bidang kosmetik; desain dan pengembangan perangkat lunak pendidikan;
desain dan pengembangan perangkat lunak untuk digunakan di bidang perancangan dan pengelolaan program pendidikan;
hosting hiburan multimedia dan konten pendidikan untuk orang lain; hosting konten pendidikan multimedia; jasa penelitian dan
pengembangan di bidang kosmetik; jasa penyebaran dan pendukung operasional, yaitu, jasa desain, instalasi dan konfigurasi,
jasa pendukung teknis, jasa demonstrasi dan pelatihan atas solusi teknis untuk meningkatkan keamanan dan produktivitas
dalam operasi pertambangan; jasa-jasa dukungan teknis dan pelanggan, yaitu, pemecahan masalah yang sifatnya
mendiagnosis masalah dalam perangkat keras dan perangkat lunak komputer dalam perangkat komputasi pribadi, dan
mendiagnosis masalah dalam produk konsumen, yaitu, peralatan rumah tangga dan konsumen, sistem HVAC, pipa rumah
tangga, vakuum sentral, air panas pemanas, pelembap, penurun, pelembut air, peralatan olahraga dan rekreasi, peralatan
taman dan kebun, dan peralatan listrik luar ruangan; layanan amal, yaitu, mengatur sumbangan komputer dan peripheral
komputer ke sekolah untuk pembelajaran dan penelitian pendidikan; layanan pengujian, inspeksi dan penelitian di bidang
farmasi, kosmetik dan bahan makanan; layanan perangkat lunak online, layanan perangkat lunak berbasis cloud, layanan
perangkat lunak sebagai layanan (SAAS), dan layanan platform sebagai layanan (PAAS) untuk pelatihan di bidang pengujian
penyakit menular; layanan perangkat lunak pendidikan online, layanan perangkat lunak berbasis cloud, layanan perangkat
lunak sebagai layanan (SAAS), dan layanan platform sebagai layanan (PAAS) di bidang pengujian penyakit menular;
mengatur sumbangan komputer dan periferal komputer ke sekolah untuk pembelajaran dan penelitian pendidikan [layanan
amal]; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengembangkan materi
pendidikan online; menyediakan platform internet yang menyediakan basis pengetahuan pendidikan dan informasi;
menyediakan portal pelatihan situs internet dan platform pelatihan berbasis web di bidang pengujian penyakit menular;
menyediakan portal situs internet pendidikan dan platform perangkat lunak berbasis web di bidang pengujian penyakit
menular; penelitian kosmetik; penelitian laboratorium di bidang kosmetik; pengujian, penyaringan, inspeksi dan penelitian obatobatan, kosmetik dan / atau bahan makanan; penyediaan suatu situs web yang menampilkan webcast, webinar, webmaster,
studi kasus, file audio, dan video online dalam bidang komputasi awan/cloud computing dan keamanan data untuk lingkungan
komputasi awan/cloud computing; penyewaan perangkat lunak komputer untuk mengembangkan materi pendidikan online;
perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak pendidikan; perangkat lunak berbentuk
layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan di bidang perancangan dan pengelolaan program
pendidikan; perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk membuat program pelatihan kebugaran (fitness) yang
dipersonalisasi; perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan layanan pelatihan pribadi, latihan
(workouts) dan penilaian kebugaran (fitness); perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) layanan yang menampilkan perangkat
lunak untuk mendiagnosis masalah teknis dalam perangkat komputasi pribadi, perangkat ponsel, tablet, perangkat komputer
lainnya dan produk konsumen, yaitu, peralatan rumah tangga dan konsumen, sistem HVAC, pipa rumah tangga, vakuum
sentral, air panas pemanas, pelembap udara, penurun air, pelembut air, peralatan olahraga dan rekreasi, peralatan taman dan
kebun, dan peralatan listrik luar ruangan. Layanan dukungan teknis dan pelanggan, yaitu, layanan help desk dan pemecahan
masalah masalah perangkat lunak dan perangkat keras untuk perangkat yang terhubung jaringan, peralatan, peralatan kontrol
pencahayaan, dan sistem kontrol hvac di internet yang terhubung dengan jaringan; perangkat lunak sebagai suatu layanan
(SAAS) yang menampilkan perangkat lunak manajemen bakat berbasis cloud untuk melacak dan menghasilkan analitik,
intelijen bisnis, dan pelaporan di bidang penggajian, tunjangan karyawan, kinerja karyawan, budaya karyawan, keterlibatan
karyawan, pengembangan bakat, pelatihan dan sertifikasi, akuisisi bakat, waktu dan kehadiran, penjadwalan karyawan, dan
biaya tenaga kerja; perangkat lunak sebagai suatu layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak manajemen sumber
daya manusia berbasis cloud untuk melacak, memproses dan menghasilkan analitik, intelijen bisnis dan pelaporan di bidang
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penggajian (termasuk pengarsipan pajak dan pemotongan lainnya), tunjangan karyawan, kinerja karyawan, keterlibatan
karyawan, budaya karyawan, pengembangan bakat, pelatihan dan sertifikasi, akuisisi bakat, waktu dan kehadiran,
penjadwalan karyawan, dan biaya tenaga kerja; perangkat lunak telekomunikasi yang tidak dapat diunduh untuk penyediaan
komunikasi video dan audio, kolaborasi, menggunakan dokumen secara bersama-sama, telekonferensi, streaming acara dan
konten, webinar, dan video, konferensi audio dan web; sertifikasi layanan pendidikan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021072063
: 23/10/2021 02:52:40
:
: JAFRA HOLDING COMPANY B.V

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Geograaf 30 6921 EW Duiven
: Wulan Anggiet Purnamasari S.H.,
: Jl. Pandan Raya No. 68, Cibodasari, Cibodas, Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JAFRA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih.
: 45
: ===Jasa belanja perorangan; Layanan jejaring sosial online dalam bidang perawatan kecantikan dan pribadi; Pengenalan dan
jejaring sosial berbasis jaringan komputer global; Penyediaan layanan jejaring sosial online di bidang manajemen bisnis; jasa
jejaring sosial daring (online) untuk investor yang memungkinkan perdagangan finansial/keuangan dan pertukaran mata uang
digital (financial trades and exchange of digital currency), mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa/layanan verifikasi identifikasi bisnis;
lisensi hak kekayaan intelektual.; menyediakan jasa/layanan pramutamu untuk orang lain, yaitu, reservasi pemesanan,
memfasilitasi pembelian, mengatur pengiriman, membuat pengaturan pribadi yang diminta, memberikan rekomendasi
mengenai produk dan jasa, memberikan informasi khusus kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan individu, dan
penyediaan pengingat dan pemberitahuan elektronik===
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Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Fery Darlim S.H., M.H.
: Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, CengkarengJakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BSI BAKSO SUPER IGA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Merah, Hitam
: 43, 29
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Layanan kedai makan; Restoran; kafe; rumah makan===
===bakso===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021072065
: 23/10/2021 03:10:13
:
: Benny Atmadja

540 Etiket

: Tmn Kb Jeruk Blok C 3/11, RT/RW. 005/009, Kelurahan Srengseng, Kecamatan
Kembangan, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Fery Darlim S.H., M.H.
: Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, CengkarengJakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DAPUR LEZARIA
:

591

Uraian Warna

: Kuning, Orange, Hijau
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 30
: ===Kue-kue; kopi; roti*; teh===
: DID2021072066
: 23/10/2021 03:18:45
:
: Benny Atmadja
: Tmn Kb Jeruk Blok C 3/11, RT/RW. 005/009, Kelurahan Srengseng, Kecamatan
Kembangan, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Fery Darlim S.H., M.H.
: Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, CengkarengJakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NIKOFF BAKERY & ESPRESSO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 30
: ===Kue-kue; kopi; roti*; teh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021072067
: 23/10/2021 03:26:44
:
: Adeline Setiawan

540 Etiket

: Jl. Alam Asri IV / 36, RT/RW. 008/015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
: Fery Darlim S.H., M.H.
: Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, CengkarengJakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: POTION BAR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 29
: ===minuman berbahan dasar susu almond; susu almond===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

540 Etiket

: DID2021072068
: 23/10/2021 04:50:05
:
: PT. Cybers Global Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gedung Perkantoran Pulomas Satu, Gedung 6 Lt.2 No.4 Jl. Jend. A Yani No. 2
Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13210
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CYBERS COFFEE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Coklat,Putih dan Hitam
: 43, 30
:
===Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa
kedai kopi; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan
kendaraan dan gerobak; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, yaitu, penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan
layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang
menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai hot pot;
Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai untuk
sarapan; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan

740
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makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang menyediakan
teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan kafe; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang
disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; Layanan kedai bubur kacang hijau; Layanan kedai makan;
Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan
penyajian makanan dan minuman; Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan yang
menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan; Memberikan informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan
makanan dan minuman tidak beralkohol termasuk melalui Internet; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan
untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; Menyediakan makanan dan minuman untuk orang
yang membutuhkan untuk tujuan amal; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar;
Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat
penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; cafe yang menyediakan
makanan dan minuman berbahan dasar kelor; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa informasi, saran dan
konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; jasa kafe; jasa katering untuk kafetaria
perusahaan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan
minuman; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa penyediaan kedai buah; jasa penyediaan
makanan dan minuman untuk acara; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe;
jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe; kafe bermain
anak-anak; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan
layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman
oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan makan; katering
makanan dan minuman untuk pesta koktail; katering yang menyediakan makanan dan minuman; kedai ayam goreng; kedai
roti dan kue (bakeries); kedai teh; keramahtamahan perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan minuman; layanan
amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan
makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman
untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan
anak anak; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga anak; layanan amal,
yaitu, menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan bar kopi dan kedai kopi
(penyediaan makanan dan minuman); layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan cafe keliling untuk menyediakan
makanan dan minuman; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan kafe dan bar
makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria;
layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai
minuman; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan makanan dan
minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan reservasi hotel disediakan
melalui Internet; layanan teater makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan yang
menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; melayani makanan dan minuman; memberikan informasi
penginapan melalui Internet; memberikan informasi tentang akomodasi sementara melalui Internet; memberikan informasi
tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; menyajikan makanan dan
minuman; menyajikan makanan dan minuman di bar susu; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan
dan minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan
dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman di toko donat; menyajikan makanan dan minuman
untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan layanan katering makanan
dan minuman berbahan dasar kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk
acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas
konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua, yaitu,
menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman berbahan
dasar kelor; menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet;
menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak untuk orang tua; menyediakan makanan dan minuman di
restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman di toko donat;
menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba; menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe
internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman
sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan
khusus; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
makanan dan minuman untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan makanan dan minuman untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu; menyediakan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk pasien dan tamu; menyediakan makanan
dan minuman, dan akomodasi sementara; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi sementara untuk para tamu;
pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; penyajian makanan dan minuman; penyediaan informasi dalam
bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi secara pribadi mengenai hotel melalui Internet;
penyediaan informasi tentang penyediaan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang berkaitan dengan penyiapan
makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi;
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel; penyediaan makanan dan minuman untuk perusahaan;
penyediaan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan
makanan dan minuman; penyediaan ulasan online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan online
tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan
informasi global; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan
dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi segera; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi
segera; reservasi akomodasi sementara melalui Internet; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; sediaansediaan makanan dan minuman; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===
===Andewi (pengganti kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Bahan
campuran minuman berbahan dasar kopi; Biji kopi; Ekstrak kopi malt; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Kakao dan kopi
buatan; Kapsul kopi terisi; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kerupuk kopi; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu;
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Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe;
Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao
dan kopi buatan; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Makanan batang
berenergi berbahan dasar kopi; Minuman Kopi Hawai; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi
yang mengandung susu; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kopi dengan atau tanpa susu;
Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat;
Minuman serbuk daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); Moccacino (minuman yang terdiri dari
bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Penyedap rasa dan aroma kopi; Roti kopi; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai
pengganti kopi; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; bahan pengganti kopi; biji kopi berlapis cokelat;
biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; butiran kopi berbentuk kristal sebagai pemanis;
campuran kopi; campuran kopi dan sawi putih; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran sawi putih dan sawi putih
untuk digunakan sebagai pengganti kopi; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; es kopi; esensi kopi; gula aren;
isian kantong penyaring kopi tetes; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kapsul kopi
ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi
buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi dawet; kopi dawet ireng; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi
susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; kopi yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras,
tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; makanan penutup berbahan dasar kopi;
makanan penutup dengan rasa kopi; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik; mie kering bahan pengganti kopi;
minuman berbahan dasar gula aren ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar; minuman berbahan dasar kopi; minuman
berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl;
minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji
kopi; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi; minuman kopi dengan buahbuahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi
espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi;
minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;
minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored
slush-type drinks); minyak kopi; olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi; pengganti kopi berbahan dasar
chicory; penyedap kopi; perasa kopi; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; permen rasa kopi.;
polong kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; produk-produk kopi; sawi putih [pengganti kopi];
sediaan berbahan dasar kopi; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaansediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan
mie===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072069
: 23/10/2021 04:59:56
:
: Tety Kusmayati

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Kelapa Gading Blok D02 No 13, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, 45321
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SIWANG OLALAA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, ungu, putih, hitam
: 29
: ===Bawang merah goreng; bawang goreng===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072070
: 23/10/2021 05:51:12
:
: Febrian Ananta Kahar

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Majapahit Blok Kenari Cluster B.11-12 Lingk. Krajan Rt/Rw 004/002, Kelurahan
Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Coleccion del Habano
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, coklat
: 34
: ===Bubuk tembakau; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan

740

Halaman 1103 dari 1251

medis); Rokok yang mengandung bahan pengganti tembakau; Tembakau linting; Tembakau molase; Tembakau parut;
Tembakau perasa; Tembakau, baik yang diproduksi atau tidak diproduksi; cerutu; cerutu-cerutu kecil; produk tembakau yang
mengandung atau dberi rasa kretek untuk dipanaskan; produk-produk tembakau; produk-produk tembakau yang dipanaskan;
produk-produk tembakau yang dipanaskan-tidak dibakar; rokok; tembakau; tembakau daun; tembakau linting tangan;
tembakau mentah; tembakau rokok; tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri; tembakau yang dipanaskan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072071
: 23/10/2021 06:51:29
:
: Meyrisca Panggabean

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Budi Mulia No. 14 A, RT/RW : 010/004, Kel/Desa : Pademangan Barat,
Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Hadacare
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu dan Hitam
: 3
:
===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan
nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Busa (kosmetik)
[Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik); Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan
kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel untuk dipakai setelah
bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik);
Highlighter kulit (kosmetik); Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik
fungsional; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik
untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan
eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata
(glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Losion
pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion
untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit
kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai
penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak untuk mandi
berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik;
Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan
sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik);
Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah
dilembabkan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik seperti semprotan
tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair,
bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk
mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup;
Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Sipat (Kosmetik); Spray wajah
(kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner cair (Kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik;
bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma
untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk
keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk
untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); emolien kulit untuk
keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk
penggunaan kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel
pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel
tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang
kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam bentuk bola-bola,
kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah
dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kosmetik;
kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam
bentuk lotion; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan
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make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan
kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
hewan; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam
bubuk tertentu; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang
mengandung ekstrak batu permata; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap
bibir, maskara, pembersih make-up; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim
anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk
perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk
keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pagi
untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan
kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tangan
kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk
pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik]; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan
kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik;
losion kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kulit
dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi
untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit
[kosmetik]; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik;
minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat
kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk
keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk
keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; paket
kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan
sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik;
pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah,
pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk
keperluan kosmetik; pensil mata kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; perekat kelopak mata ganda (kosmetik);
perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit selfadhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik;
persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk
cairan atau gel [kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab
[kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk pelindung matahari
(kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum
untuk keperluan kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk
keperluan kosmetik; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kosmetik
anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan
kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan
kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan
gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari
permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang
digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan
kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan
kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah
(kosmetik); sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan rias
rambut kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk simulasi warna darah
pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada
kulit; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk
kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan
untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangiwangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan
tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); susu almond untuk keperluan kosmetik; tas organizer untuk keperluan
kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi;
tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik
yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan
membersihkan pribadi atau losion kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072072
: 23/10/2021 07:15:51
:
: FINLEY DELICIA

540 Etiket

: PERUMAHAN CITRA 6 CLUSTER BLUEGINGGER BLOK H8 NO. 1. RT.010
RW.005. KEL. TEGAL ALUR - KEC. KALIDERES, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta

Halaman 1105 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LOCOMOTIF
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, Orange, Hitam dan Putih
: 30
: ===Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Jagung bakar; Jagung goreng; Snack Bar (Makanan); kerupuk
opak; kue stik bawang; makaroni===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072089
: 23/10/2021 11:20:19
:
: Chun Chun Riana, Chun chun Riana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. S. Parman RT/RW 003/005 Tanjung puri, Sintang, Kabupaten Sintang,
Kalimantan Barat, 78111
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Wanda Birdnest
: birdnest = sarang burung

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau tua, kuning emas
: 32
: ===minuman sarang burung walet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021072090
: 23/10/2021 11:31:45
:
: BENNY MULIAWAN

540 Etiket

540 Etiket

: Wonorejo Permai Sel.8/CC-555, Kel. Wonorejo, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa
Timur, 60296
: Benny Muliawan S,E.,M.H.,
: PT. BNL Patent, BNL Patent Building Jalan Ngagel Jaya No. 40, Surabaya. 60283,
Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PETE SATU ORANG
: PETE MERUPAKAN MAKANAN KESEHATAN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 35
: ===Administrasi penjualan untuk penjualan mobil-mobil; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen kontrak
penjualan tenaga surya; Agen penjualan; Agen penjualan peralatan elektronik untuk penerimaan nirkabel, penyimpanan dan
pengiriman data dan pesan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Booth penjualan minuman ringan serta makanan; Booth
penjualan wedang ronde; Booth untuk penjualan es krim; Counter untuk penjualan es krim; Distribusi materi publisitas
(selebaran, prospektus, brosur, sampel, khususnya katalog untuk penjualan jarak jauh) baik yang melintasi perbatasan atau
tidak; Gerai penjualan makanan dan minuman; Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan penggunaan layanan
dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon hak istimewa; Impor, ekspor, promosi penjualan untuk pihak
ketiga dan komersial eksklusif yang menampilkan kacamata, kacamata hitam, lensa kontak, lensa mata, bingkai, tempat, tas
dan rantai untuk kacamata dan semua jenis aksesori dan aksesori untuk kacamata dan barang optik; Jasa -penyediaan, penjualan, -impor, -ekspor barang / mesin industri; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa
advis, konsultasi, informasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa penjualan eceran dan grosir, jasa penyebaran, jasa
administrasi bisnis dan akun; Jasa agen pemesanan makanan melalui internet; Jasa agen penjualan suku cadang dan
aksesoris sepeda motor; Jasa agen penjualan tiket; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan
toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa eceran toko serba
ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan pribadi,
kosmetik, sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama,
sediaan-sediaan perawatan gigi, sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok,
alat cukur, alat cukur elektronik, pisau cukur, sikat gigi, sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan
wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat porselin, kristal dan tembikar, alat makan dan alat makan untuk di meja,
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perlengkapan audio dan/atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer, peranti lunak komputer, peranti keras
komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim atau
mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram prarekam, perhiasan, peralatan horologis dan kronometrik, kertas, karton dan barang-barang terbuat dari kertas dan karton,
barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk menulis, kartu bermain, barang-barang
terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan, kantong dan tas yang
tidak termasuk di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat
bermain, perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang
gula, minuman beralkohol dan/atau tidak beralkohol, bir; Jasa grosir yang berkaitan dengan penjualan buku; Jasa informasi
iklan dan komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan komersial; penjualan eceran (retail) program perangkat
lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran (retail) dokumen elektronik, direkam; penjualan
eceran (retail) program komputer, direkam; penjualan eceran (retail) rekaman-rekaman video digital yang dapat diunduh;
penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel; penjualan eceran (retail) file gambar
yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail) publikasi elektronik, yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail) program
komputer multimedia interaktif; penjualan eceran (retail) perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan
foto digital; jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang lain; jasa iklan dan pemasaran secara on-line; penjualan
eceran (retail) perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran (retail) program dan perangkat lunak komputer.; Jasa
kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel;
Jasa klerikal (administrasi) untuk mengambil pesanan penjualan; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang operasional distributor,
orang ke orang, grosir dan layanan penjualan eceran untuk nutrisi dan suplemen diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.;
Jasa layanan agen penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan agen penjualan peralatan untuk mengukur
konsumsi listrik; Jasa layanan agen penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan energi; Jasa
layanan agen penjualan untuk perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
alat pemanas; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan instrumen-instrumen pneumatik atau hidrolik; Jasa
layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa layanan pengaturan penjualan
untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin (kulkas); Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin dan peralatan
telekomunikasi; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan dan instrumen audio dan visual elektrik, yaitu,
perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video, atau penerima audio-video; Jasa layanan pengaturan
penjualan untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga;
Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perkakas dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat
permanen untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa
layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga,
mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat pendiagnosa DNA untuk
keperluan medis, alat pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis, alat penguji DNA (DNA tester); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, alat perawatan gigi secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin dan instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat
keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat penyemprotan (irrigators) untuk keperluan
medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan-bahan reaksi diagnosa (reagents) untuk keperluan medis, bahan-bahan reaksi
diagnosa (reagents) untuk DNA, peralatan analisis DNA untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan instrumen medis, alat pemeriksaan darah, alat untuk
menganalisa darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya
serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat
radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan
elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik,
perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara
elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan untuk pembilasan organ, peralatan sterilisasi untuk
keperluan medis, alat pendeteksi dengan sinar-X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinarX (rontgen) yang portabel; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya,
yaitu, pesawat penerima televisi, telepon bergerak (telepon genggam), mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik
(menggunakan tenaga listrik), mesin pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari
es elektrik (menggunakan tenaga listrik), alat pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa layanan
pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, selimut elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan medis, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis,
masker-masker untuk keperluan medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagianbagiannya, yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan,
peralatan dan instrumen-instrumen medis; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa layanan
perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan pengontrol pasokan energi listrik; Jasa layanan perantara

Halaman 1107 dari 1251

bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Jasa layanan
perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan
energi; Jasa layanan perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan perangkat kontrol listrik untuk
pengelolaan energi; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan
eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di
bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan
implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan, mainan, kosmetik, dan
perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; Jasa
pengadaan kerjasama, untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh, gourmet,
makanan kemasan dan siap (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang itu dari outlet grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau melalui
telekomunikasi atau dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan
eceran, hotel, outlet makanan dan minuman, katalog barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi
telepon, atau situs barang dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa penjualan; Jasa penjualan alat - alat berkemah;
Jasa penjualan alat cetak (printer); Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa penjualan alat musik; Jasa penjualan alat
pemindai (scan); Jasa penjualan asesoris telepon seluler; Jasa penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari
daging ayam; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan barang pertambangan, yaitu batu, pasir, tanah, tanah liat, batu
hias, batu bangunan, batu kapur atau batu gamping, kerikil; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa
penjualan barang – barang untuk dekorasi rumah.; Jasa penjualan batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik,
pegangan pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; Jasa penjualan biota-biota laut yang hidup; Jasa penjualan drone
dan drone kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa
penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa
penjualan eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk pemanas air,
peralatan dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran kartu pra-bayar pihak ketiga untuk
pembelian konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Jasa
penjualan eceran secara online; Jasa penjualan ikan hias; Jasa penjualan kain; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan kopi
dan biji kopi; Jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang; Jasa penjualan makanan secara daring; Jasa penjualan
melalui online (internet); Jasa penjualan merchandising produk dalam bidang nutrisi dan sumplemen diet, minuman dan sari
buah; Jasa penjualan minuman bubble; Jasa penjualan minuman dengan pearl; Jasa penjualan minuman dengan topping
Boba; Jasa penjualan minuman jelly; Jasa penjualan minuman kopi; Jasa penjualan oleh-oleh haji dan umroh; Jasa penjualan
online untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan online untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan online untuk sepeda;
Jasa penjualan online untuk sepeda listrik; Jasa penjualan pancake dan waffle; Jasa penjualan pancake dan waffle secara
online; Jasa penjualan parfum dan wewangian; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa
penjualan perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan produk melalui perkumpulan-perkumpulan.; Jasa penjualan produk
pipa dari logam; Jasa penjualan produk pipa secara onLine; Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu perdana baik secara
langsung maupun secara onLine; Jasa penjualan retail bubuk coklat, kopi dan teh; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk
pakaian bersepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda
listrik; Jasa penjualan sawit / hasil bumi baik secara langsung ataupun secara online; Jasa penjualan sistem pengeras suara
(sound system); Jasa penjualan suku cadang alat - alat musik; Jasa penjualan telepon selular baik secara online atau secara
langsung; Jasa penyebaran sehubungan dengan produk-produk kapur dan batu kapur, produk-produk pertanian dan
hortikultura, kimia, bangunan bukan logam, bahan-bahan konstruksi dan lansekap, batu, batu besar dan kerikil, batu bangunan
dan agregat, bahan-bahan untuk membuat, melapis dan memperbaiki jalan, bahan makanan dan suplemen untuk hewan;
Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-langsung (online); Jasa perantara
bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan batu bara; Jasa perantara komersial untuk pembelian dan penjualan
produk konsumen; Jasa perantara komersial untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa
perantara komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perdagangan (trading) makanan laut (seafood)
dan daging; Jasa pialang penjualan barang; Jasa promosi penjualan untuk orang lain; Jasa ritel dan toko ritel online yang
berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam
tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa ritel yang berkaitan dengan penjualan pasta gigi, obat kumur oral, obat
kumur, semprotan penyegar nafas, strip pemutih, pasta gigi, obat kumur, strip perawatan oral mengandung obat, produk
perawatan mulut mengandung obat, produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat, sediaan perawatan
mulut mengandung obat, obat-obatan untuk keperluan gigi, obat kumur gigi, semprotan mulut mengandung obat, pasta gigi
obat, bahan untuk menambal gigi, lilin gigi, sikat gigi (manual dan listrik), benang pembersih gigi, sikat gigi dan benang
interdental; Jasa ritel yang disebutkan di atas tidak termasuk ritel penjualan barang melalui toko dengan mendatangi tempat
secara langsung (brick and mortar); Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko eceran sehubungan dengan
penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau,
pengganti tembakau (bukan untuk keperluan medis), barang-barang keperluan perokok, korek api untuk perokok, alat
penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik, produk
tembakau untuk keperluan dipanaskan, perangkat dan bagian-bagian perangkat untuk memanaskan tembakau dan pengganti
tembakau untuk keperluan dihirup, tembakau sirih dengan tembakau, tembakau untuk dihirup dengan tembakau, tembakau
sirih tanpa tembakau, tembakau untuk dihirup tanpa tembakau, kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan
untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk
rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Jasa toko penjual Makanan dan
Minuman secara online; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian
restoran yang menyajikan ayam; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan
grosir; Jasa-jasa penjualan retail jam tangan dan instrumen horologis; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pelumas, fluida
dan aditif untuk digunakan dalam otomotif, produk perawatan mobil, bagian-bagian otomotif, perlengkapan dan aksesori, alatalat tangan, koran dan majalah, makanan, minuman dan gula-gula dan serba-serbi yang lain.; Jasa-jasa toko penjualan
eceran dibidang perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Konter untuk penjualan es krim;
Layana agen penjualan yang menampilkan penggorengan; Layanan agen penjualan untuk engsel pintu dari logam; Layanan
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agen penjualan untuk engsel pintu non-logam; Layanan agen penjualan untuk pintu lipat dari logam; Layanan agen penjualan
untuk pintu lipat non-logam; Layanan agen penjualan untuk selempang jendela dari logam; Layanan agen penjualan untuk
selempang jendela non-logam; Layanan agen penjualan yang menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat memasak tanpa minyak yang
dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat penggosok tubuh; Layanan agen penjualan yang
menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat pijat untuk penggunaan
pribadi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi
portabel untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi; Layanan agen penjualan
yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan
aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus perawatan gigi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan agen penjualan
yang menampilkan bagasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan agen penjualan
yang menampilkan blender botol; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk
mempertahankan dingin; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan blender portabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan agen penjualan
yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol terisolasi; Layanan agen
penjualan yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang menampilkan buku dan
publikasi; Layanan agen penjualan yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan agen penjualan yang
menampilkan deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan gantungan baju; Layanan
agen penjualan yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan agen penjualan yang menampilkan
handuk dapur dari kertas; Layanan agen penjualan yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan agen penjualan yang menampilkan kantong dengan penutup untuk
penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan karpet; Layanan agen penjualan yang menampilkan
keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang
sampah; Layanan agen penjualan yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen penjualan
yang menampilkan kertas perak; Layanan agen penjualan yang menampilkan kopi; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak makanan
pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan agen penjualan
yang menampilkan kuali digital; Layanan agen penjualan yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan
agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan minuman berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan nutraseutikal; Layanan agen
penjualan yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan agen penjualan yang menampilkan pakaian;
Layanan agen penjualan yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan
elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan agen penjualan yang menampilkan panggangan induksi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan agen penjualan yang menampilkan pemanggang;
Layanan agen penjualan yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan agen penjualan yang menampilkan
pengaduk elektrik untuk keperluan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang menampilkan penghilang serat elektrik;
Layanan agen penjualan yang menampilkan penghisap debu; Layanan agen penjualan yang menampilkan penjernih udara
untuk kendaraan; Layanan agen penjualan yang menampilkan perabotan; Layanan agen penjualan yang menampilkan
peralatan dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan kosmetik; Layanan agen penjualan yang menampilkan
peralatan makan malam dari keramik; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan
sendok; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain
elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan perlengkapan mandi; Layanan agen penjualan yang menampilkan
produk make-up; Layanan agen penjualan yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan agen penjualan yang
menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan agen penjualan yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan agen
penjualan yang menampilkan serbet; Layanan agen penjualan yang menampilkan setrika uap; Layanan agen penjualan yang
menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan agen
penjualan yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan sterilisasi
pengering piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan
yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan agen
penjualan yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang
terbuat dari sereal; Layanan agen penjualan yang menampilkan tikar; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu
kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tusuk gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk
mengawetkan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang
menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan
tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wewangian; Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan kertas perak
untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar
ruangan; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan iklan baris di bidang penilaian,
perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau
tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
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informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan konsultasi pemasaran bisnis, yaitu, melacak dan menganalisis data pemasaran orang lain untuk tujuan
memberikan strategi, wawasan, pemasaran, penjualan, operasi, khususnya yang mengkhususkan diri dalam penggunaan
model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi konsumen, tren dan tindakan bisnis dan pasar; Layanan
pemantauan dan konsultasi bisnis, yaitu, untuk memberikan strategi, wawasan, pemasaran, dan penjualan, terutama yang
mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi konsumen, bisnis, dan
tren dan tindakan pasar melalui situs web pelacakan; Layanan pemasaran dan promosi penjualan di toko-toko dan atau
melalui jaringan komunikasi di seluruh dunia; Layanan penjualan eceran bubuk boba; Layanan penjualan eceran bubuk coklat,
kopi dan teh secara online; Layanan penjualan eceran bubuk minuman; Layanan penjualan eceran produk roti; Layanan
penjualan eceran sirup; Layanan penjualan eceran sirup untuk kuliner; Layanan penjualan eceran sirup untuk minuman;
Layanan penjualan jam tangan dan kacamata hitam (kacamata olahraga dan kacamata) secara eceran atau grosir; Layanan
penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan perawatan gigi dan mulut, sabun dan deterjen secara
eceran atau grosir; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan
produk makanan dan minuman; Layanan ritel online dari situs web internet yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan
ritel online yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak bumi, minyak, pelumas,
gemuk; Layanan sewa dan penjualan ruang iklan; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan
untuk mencincang makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan;
Layanan toko grosir yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko grosir yang menampilkan mesin
pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik;
Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko grosir yang
menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk
makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel di bidang suplemen makanan kesehatan untuk digunakan sebagai
suplemen diet (dietary supplements); Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk
mencincang makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan
toko ritel yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa
udara untuk makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan pembungkus untuk penyimpanan produksi makanan; Layanan
toko ritel yang menampilkan peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan,
selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan
makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan yang berkaitan
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dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau
listrik melalui situs web secara ritel online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan
melalui situs web secara ritel online; Manajemen bisnis fasilitas perjamuan dan fungsi sosial, fasilitas golf, dan restoran;
Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi)
restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat; Memberikan informasi untuk penjualan
barang orang lain; Mempromosikan penjualan atau mempromosikan bisnis untuk orang lain; Menyelenggarakan penjualan
barang dengan sistem arisan; Organisasi dan manajemen program insentif dan promosi penjualan; Organisasi pameran untuk
tujuan komersial atau iklan, sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan; Outlet penjualan camilan khas jepang;
Penelitian pemasaran dan promosi penjualan (untuk orang lain); Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan
penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengaturan
penjualan alas kaki; Pengaturan penjualan peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Pengaturan penjualan perangkat
kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik; Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan
energi; Pengiklanan penjualan melalui pasar; Pengiklanan penjualan melalui pos; Pengorganisasian, pengawasan dan
administrasi usaha dari penjualan dan skema insentif promosi, skema kartu loyalitas, skema dan program insentif, program
pengharagaan, skema poin untuk penebusan terhadap barang dan jasa; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan
alat sablon botol manual; Penjualan arang; Penjualan atau promosi penjualan; Penjualan barang pribadi eceran atau grosir;
Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau
listrik dan barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk
aksesoris barang-barang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris
gadget atau teknologi; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris peralatan
dan perlengkapan selam; Penjualan deterjen, perekat dan preparat kimia untuk menstabilkan tanah; Penjualan eceran dan
grosir untuk tas dan dompet; Penjualan eceran untuk sediaan daging dan produk daging [butcher’s shop]; Penjualan eceran,
grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak
jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan
penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang untuk perawatan anak,
yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan peralatan senam,
permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi,
telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma,
tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder digital, cakram
kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD (HD-DVD),
cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi, perekam,
penulis, papan tombol, permainan digital, playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable,
amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar plasma,
proyektor video, perangkat lunak komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu komputer dan
periferal komputer, unit pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB,
kartu memori, floppy disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman,
tembakau dan barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi
kulit, kain atau tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti
semua bahan ini, atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten,
kota kecil, kota, wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan
melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa
pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: dekorasi interior dan
eksterior, yaitu linen rumah tangga, tirai bersih, gorden dari tekstil atau plastik, tirai dari tekstil, hiasan dinding dari tekstil, kain
non-anyaman (tekstil), penutup pelindung untuk furnitur, bantal (kecuali bantal untuk keperluan medis dan pemanasan),
sarung bantal, penutup furnitur dari tekstil, penutup tempat tidur, penutup meja, batang dan cincin gorden, kait tirai, rol, pita
gorden, gantungan untuk gorden, tirai dari logam, potongan ujung dan kurung untuk batang tirai bukan dari logam, gagang
pintu bukan dari logam dan kenop untuk furnitur bukan dari logam, renda dan bordir, pita, kawat untuk gorden, penahan
gorden tidak untuk tekstil, penutup lantai dan dinding, karpet dan permadani, bingkai foto, foto, stiker, cermin, karya seni dari
logam mulia, kayu, plester atau plastik, ponsel (benda dekoratif), kotak, kotak dari kayu atau plastik, lilin, tempat lilin, tembikar,
vas, pot, penutup untuk pot, patung dan patung dari logam mulia, porselen, terra-cotta atau kaca, air mancur, bunga kering
untuk dekorasi, lampu, penutup lampu, penahan tudung lampu, cat dan pernis, pewarna, pernis, pelapis permukaan, teras,
tembikar, pot, bak (untuk tanaman), penutup untuk pot (bukan dari kertas), kotak jendela, mangkuk hias, bak, patung dan
patung batu, beton atau terra-cotta, air mancur dan kolam, dukungan tanaman, teralis, busur, layar (furnitur), penahan vas,
pouffes, tiang untuk menaruh mantel, tempat payung, rak majalah, furnitur taman, tempat bunga (furnitur), payung, pandepo,
kotak peti untuk keperluan penyimpanan, penghias ponsel, perabot, yaitu furnitur, cermin, bingkai foto dan tempat duduk,
pengharum ruangan, pengharum dan pembersih, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa
tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos
termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak
lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan
makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor,
kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot
kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan,
pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik,
pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung
kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es,
mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk
mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich
panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin
untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu,
mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan
pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator,
bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet,
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radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian
udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara;
Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana
pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai
barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi,
deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan
makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas
kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat
pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat
kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu,
linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan
benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet,
tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas
perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan grosir barangbarang; Penjualan makanan dan minuman secara online; Penjualan melalui pos (termasuk dengan cara elektronik); Penjualan
online atas publikasi cetak, buku, majalah, materi cetak, terbitan berkala, teks elektronik dan teks non-elektronik; Penjualan
pakaian,; Penjualan ritel dan grosir bahan medis; Penjualan ritel dan grosir sampo sepatu; Penjualan ritel dan grosir sampo
sepatu (online); Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan,
jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan
teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online
berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian,
sepatu, topi, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi,
sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penjualan
ritel wewangian, kosmetik, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasikulit, tas, kacamata dan kacamata pelindung
dari sinar matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jual beli ritel online yang menawarkan wewangian, barang
yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasi kulit, tas, kacarnata dan kacarnata pelindung dari sinar matahari, perhiasan,
instrumen arloji dan kronometrik, jasa perna saran dan promosional, terutama melalui media elektronik, publikasi untuk tulisan
pUblisitas, pengumpulan pcndapat, studi pasar.; Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan melalui pos;
Penyediaan informasi pasar konsumen berkaitan dengan penjualan buku secara daring; Penyediaan pasar on-line untuk
pembeli dan penjual barang dan jasa yang mana untuk melayani sebagai perantara komersial dan promotor penjualan untuk
penjual dan pembeli pihak ketiga barang dan jasa, seperti, kendaraan darat.; Penyediaan program penghargaan insentif bagi
pelanggan melalui pemberian hadiah bonus dan layanan insentif untuk perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu,
fasilitas transit lounge untuk relaksasi penumpang, layanan maskapai penerbangan prioritas khusus dengan layanan
reservasi, peningkatan pemrosesan tiket bandara, percepatan prosedur menunggu panggilan penerbangan, check-in prioritas,
check-in lobi prioritas, service center khusus dan jalur untuk kumpulan penumpang elite, prioritas khusus dan percepatan
pemrosesan keamanan, percepatan layanan penanganan di pintu masuk dan keberangkatan pesawat, peningkatan
akomodasi tempat duduk, peningkatan ruang pribadi termasuk hiburan khusus, koneksi komputer, peningkatan layanan
penyediaan makanan dan pemberian voucher dengan nilai-nilai yang telah ditentukan untuk penumpang elite, pengiriman
bagasi prioritas, peningkatan dan percepatan respons customer service untuk penumpang elite; Promosi penjualan (untuk
orang lain); Promosi penjualan akun kartu kredit melalui administrasi program pemberian insentif; Promosi penjualan produk
elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain; Promosi penjualan produk elektronik, video dan/atau audio untuk orang lain
melalui toko, Internet atau katalog produk; Promosi penjualan untuk bisnis bebas bea; Promosi penjualan untuk pihak lain
melalui jaringan komputer; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik,
perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan
pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan dompet kulit, mainan dan
cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran, sediaan farmasi, kedokteran
hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan pendingin listrik, mesin
pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; Stan untuk penjualan es krim; Toko Penjualan Lampu LED, lampu
tenaga surya dan bola lampu; Toko makanan dan minuman khas jepang; Toko makanan online; Toko online di bidang
makanan dan minuman; Toko yang melayani penjualan mesin; Waralaba restoran, yaitu, penawaran bantuan manajemen
bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; administasi program diskon yang memungkinkan peserta untuk
memperoleh diskon barang dan jasa, diskon pengiriman, percepatan pengiriman dan akses awal terhadap acara-acara
penjualan; administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain, untuk program diskon yang memungkinkan
peserta mendapatkan diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu anggota diskon, kompetisi untuk keperluan
periklanan, program loyalitas konsumen, skema insentif dan loyalitas pelanggan, program loyalitas menyangkut diskon atau
insentif, program imbalan loyalitas, skema keanggotaan, skema insentif penjualan dan promosi, program insentif promosi
penjualan, urusan bisnis waralaba, urusan bisnis toko ritel; administrasi program insentif promosi penjualan; administrasi
program loyalitas konsumen untuk mempromosikan layanan restoran dan layanan ritel orang lain; administrasi program
pemberian insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain; administrasi skema insentif penjualan dan
promosi; administrasi skema insentif penjualan dan promosi yang melibatkan perangko perdagangan; administrasi yang
berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; agen agregat penjualan dan penyediaan informasi yang terkait
dengannya; agen atau agen penjualan pesanan melalui surat; agen pemesanan teater untuk iklan atau promosi penjualan;
agen penjualan barang baik eceran maupun grosir; agen perencanaan dan pelaksanaan iklan dan promosi penjualan, serta
pengajaran dan saran untuk iklan dan promosi penjualan; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan
mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian,
pelaksanaan untuk mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen untuk
kontrak pengadaan (untuk pihak lain) untuk penjualan dari barang melalui telefon seluler dan internet; agen untuk penerbitan
kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; bantuan
manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian restoran;
demonstrasi penjualan untuk orang lain; informasi penjualan produk; jasa agen penjualan untuk alas kaki; jasa agen penjualan
yang menampilkan bagian dan aksesoris untuk mobil; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa analisa
penjualan; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa eceran atau jasa grosir untuk makanan olahan; jasa grosir
untuk peralatan memasak makanan; jasa grosir untuk peralatan penyamakan matahari; jasa informasi penjualan, bisnis dan
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promosi; jasa keagenan untuk kontrak penjualan listrik; jasa layanan retail yang berkaitan dengan bahan-bahan makanan; jasa
manajemen bisnis sehubungan dengan penjualan secara elektronik; jasa manajemen penjualan di internet; jasa organisasi
dan manajemen program promosi insentif dan penjualan; jasa pemasaran di bidang restoran; jasa pemesanan dan penjualan
barang secara online; jasa penelitian dan konsultasi yang berkaitan dengan promosi, operasi, dan penjualan di pasar domestik
dan luar negeri barang dan jasa yang diproduksi di Taiwan, yaitu, konsultasi riset pasar; jasa pengecer dan grosir dan jasa
penjualan eceran secara online; jasa penjualan aksesoris telepon selular; jasa penjualan alat teknik; jasa penjualan alat-alat
kedokteran; jasa penjualan camilan coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan daging beku; jasa penjualan dan publisitas;
jasa penjualan grosir produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan hasil laut
(beku); jasa penjualan ikan; jasa penjualan makanan berbahan dasar ikan; jasa penjualan makanan atau minuman yang
dioperasikan dengan memasukkan koin untuk mengeluarkan minuman atau makanan yang dipilih; jasa penjualan makanan
dan minuman; jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang baik secara langsung maupun online; jasa penjualan
makanan dan minuman yang dipesan melalui mesin; jasa penjualan makanan olahan hasil laut; jasa penjualan melalui sistem
berbasis web dan portal online di bidang perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk
masuk, mengatur dan mengubah profil pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah
daftar produknya; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan minuman teh bubble atau teh
pearl; jasa penjualan obat-obatan; jasa penjualan perabot rumah tangga; jasa penjualan produk dibidang nutrisi dan
suplemen diet, minuman dan sari buah; jasa penjualan produk baja ringan; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan
secara online (internet).; jasa penjualan ritel produk garam kemasan secara online maupun offline; jasa penjualan ritel, grosir
dan online termasuk berhubungan dengan buku dan publikasi lainnya jasa informasi, nasihat, konsultasi dan pendukung yang
berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa penjualan secara online; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan
farmasi; jasa penjualan wisata dalam air diving dan snorkeling secara online; jasa penjualan: atap baja ringan ,galvalum, reng,
hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium, kanal c; jasa penyediaan portal online berbasis web yang
memberikan pelanggan akses ke informasi akun penjualan mereka, informasi logistik transportasi dalam bentuk lokasi produk
saat ini berdasarkan pesanan, informasi manajemen inventaris, dan informasi promosi produk, semuanya di bidang bahan
kimia dan produk kimia; jasa periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; jasa perniagaan yang melayani penjualan
kendaraan bermotor; jasa promosi penjualan; jasa promosi penjualan atas barang-barang dan jasa-jasa melalui sponsor untuk
olahraga, musik dan hiburan; jasa retail sehubungan dengan penjualan bahan plastik untuk pengemasan, jenis mesin
pencetak, blok pencetakan, pengering tinta, buklet, buku, kalender, kartu, tempat dokumen, alas gambar, pena gambar,
perangkat gambar, amplop, selebaran, folder, kartu ucapan, majalah, surat kabar, pamflet, pensil, pulpen, terbitan berkala,
kartu pos, poster, barang cetakan, cetakan publikasi, buku kliping, alat tulis kantor, bahan pengajaran (kecuali peralatan); jasa
retail sehubungan dengan penjualan daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang
diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu dan produk susu, minyak dan lemak untuk
makanan, kopi, teh, kakao dan kopi buatan, beras, tapioka dan sagu, tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal, roti, kue
dan gula-gula, es, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, mustar, cuka, saus (bumbu), rempah-rempah, es; jasa
retail sehubungan dengan penjualan furnitur, cermin, bingkai gambar kayu, gabus, alang-alang, rotan, anyaman, tanduk,
tulang, gading, tulang insang ikan paus, cangkang, amber, kerang mutiara, meerschaum; jasa retail sehubungan dengan
penjualan kertas, karton, barang cetakan, bahan penjilidan buku, foto, alat tulis kantor, perekat untuk alat tulis kantor atau
keperluan rumah tangga, bahan seniman, kuas lukis, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali furnitur), bahan instruksional
dan pengajaran (kecuali peralatan); jasa retail sehubungan dengan penjualan kosmetik; jasa retail sehubungan dengan
penjualan kuas, kotak wadah sisir, sisir, alat-alat kosmetik, alat penghilang bau untuk penggunaan pribadi, kuas alis mata,
rambut untuk kuas, perlengkapan penghapus tata rias, kuas kuku; jasa retail sehubungan dengan penjualan kulit dan kulit
imitasi, kulit halus, kulit binatang, koper, dan tas perjalanan, payung dan payung penahan matahari, tongkat jalan, cambuk, tali
kekang dan pelana kuda, backpack (sejenis ransel), tas pantai, kotak kulit atau papan kulit, tas kantor, tongkat, kotak wadah
kulit atau papan kulit, tali pengikat hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan malt, bir, air mineral dan air soda,
minuman lain yang tidak beralkohol, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; jasa retail
sehubungan dengan penjualan mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin, mesin kasir, mesin hitung,
peralatan pemprosesan data, komputer, perangkat lunak komputer, alat pemadam kebakaran, kacamata hitam, kacamata,
logam mulia dan logam campurannya, perhiasan, batu mulia, instrumen horologis dan kronometrik; jasa retail sehubungan
dengan penjualan minuman ringan, minuman energi, anggur, es teh, aperitif (minuman beralkohol perangsang nafsu makan),
minuman berkarbonasi, ekstrak buah, ale jahe, grape must, must, minuman buah yang terbuat dari konsentrat, minuman
anggur manis, air malt, air seltzer, air soda, air tonik, jus sayuran, esens yang digunakan dalam sediaan minuman keras, air
barli, fruit squash, sarsaparilla, minuman beralkohol (kecuali bir); jasa retail sehubungan dengan penjualan padi-padian dan
pertanian, produk hortikultura dan kehutanan, hewan hidup, buah dan sayuran segar, biji-bijian, tanaman dan bunga alami,
bahan makanan untuk hewan; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian luar, celana terusan, mantel panjang, celana,
parka, petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover, piyama, sandal, sari, sarung, selendang, syal, kemeja, sepatu, kemeja
lengan pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi mandi, singlet, rok, masker tidur, sandal selop, blus lindung (smok), kaus
kaki, jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket yang diisi, jas, pelindung matahari, bretel, baju hangat, baju renang, kaus
oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian dalam, celana kolor, celana dalam; jasa retail sehubungan dengan
penjualan pakaian rajut, kaus kaki penghangat, legging, legging, kostum topeng, sarung tangan musim dingin, ikat pinggang
uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi,
bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot,
bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik,
sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju
hangat), baju sweater; jasa retail sehubungan dengan penjualan pembakar parfum, semprotan parfum, alat penguap parfum,
bedak padat, paf bedak, tegakan kuas cukur, kuas cukur, kotak sabun, dispenser sabun, tempat sabun, mangkuk sup, tempat
spons, tegakan untuk kuas cukur, sikat gigi, sikat gigi elektrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan peralatan dan wadah
rumah tangga atau dapur, sisir dan spons, kuas (kecuali kuas lukis), bahan pembuatan kuas, barang-barang untuk keperluan
pembersihan, wol baja, kaca yang belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian (kecuali kaca yang digunakan dalam gedung),
barang pecah belah, porselen dan barang-barang tembikar, cermin, spons abrasif untuk menggosok kulit, dispenser aerosol,
tidak untuk keperluan medis; jasa retail sehubungan dengan penjualan perangkat manikur, perangkat manikur elektrik,
penghalus kuku elektrik atau non-elektrik, gunting kuku elektrik atau non-elektrik, kikir kuku, kikir kuku elektrik, perangkat
pedikur; jasa retail sehubungan dengan penjualan perkakas dan alat tangan (yang dioperasikan secara manual), peralatan
pemotong, senjata yang dipakai pada sisi badan, pisau cukur, penjepit keriting, alat penghilangan bulu, pemoles kuku jari
tangan elektrik dan non-elektrik, flat iron, gunting rambut untuk penggunaan pribadi,
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elektrik atau non-elektrik, alat tangan elektrik dan non-elektrik untuk pengeritingan rambut, pinset pencabut rambut; jasa retail
sehubungan dengan penjualan perlengkapan dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran, penyurveian, fotografi,
sinematografi, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan dan pengajaran,
perlengkapan dan instrumen untuk penghantaran, pengalihan, pengubahan, pengumpulan, pengaturan atau pengendalian
listrik; jasa retail sehubungan dengan penjualan perlengkapan untuk rekaman, transmisi, atau reproduksi suara atau gambar,
pembawa data magnetik, disc perekaman, compact disc, dvd dan media rekaman digital lain; jasa retail sehubungan dengan
penjualan renda dan bordir, pita dan jalinan pita, button kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, karpet,
permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, hiasan dinding
(non-tekstil), permainan dan alat permainan, perlengkapan senam dan olahraga, dekorasi untuk pohon natal; jasa retail
sehubungan dengan penjualan sediaan pemutihan dan bahan lain untuk penggunaan penatu, sediaan pembersihan,
pengilapan, penggosokan, dan pengampelasan, sabun; jasa retail sehubungan dengan penjualan seragam, kerudung, rompi,
rompi berkancing, pakaian tahan air, sepatu kayu, gelang handuk; jasa retail sehubungan dengan penjualan tali, senar, jaring,
tenda, bidai, terpal, layar, karung dan tas, bahan bantalan dan isian (kecuali karet atau plastik), bahan tekstil berserat mentah,
kain tenun dan utas, untuk penggunaan tekstil; jasa retail sehubungan dengan penjualan tas pakaian untuk perjalanan, tas
tangan, kotak topi kulit, tas haversack, kulit imitasi, kotak wadah kunci, tali penuntun kulit, kalung hewan kulit, moleskin,
dompet saku, dompet wanita, tas rucksack, tas sekolah, tas bersabuk sekolah, tas belanja, tas perjalanan, koper perjalanan,
koper kecil, kotak wadah perlengkapan mandi, yang tidak terpasang, tas belanja beroda; jasa retail sehubungan dengan
penjualan tekstil dan pakaian tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk, flanel, kain penutup, taplak
meja, penutup tempat tidur, penutup meja; jasa retail sehubungan dengan penjualan tembakau, barang-barang keperluan
perokok, korek api; jasa retail sehubungan dengan penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik, losion rambut, pembersih
gigi, alat-alat kosmetik, kosmetik, kolonye eau de, kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata palsu, kuku palsu, pengilap
bibir, lipstik, tata rias, bedak tata rias, sediaan tata rias, sediaan penghapus tata rias, maskara, pengilap kuku, cat kuku,
wewangian, parfum; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak beralkohol; jasa
ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan karet yang belum
diproses dan setengah jadi, getah perca, getah, asbes, mika dan pengganti semua bahan ini, plastik dan resin dalam bentuk
ekstrusi untuk digunakan dalam pembuatan, pengepakan, penghentian dan bahan isolasi, pipa fleksibel, tabung dan selang,
bukan dari logam, kulit dan kulit imitasi, kulit halus dan kulit binatang, koper dan tas pembawa, payung dan payung matahari,
tongkat, cambuk, tali kekang dan pelana, kalung, tali pengikat dan pakaian hewan, tas surat seni [kasing], tas atletik, tas kecil
penyimpan surat dan dokumen, gendongan bayi dan anak, ransel, koper, tas, tas untuk aksesoris perjalanan, tas pantai, tas
sabuk, ikat pinggang, ikat pinggang terbuat dari kulit imitasi, ikat pinggang terbuat dari kulit, dompet, tas sepatu bot, tas kantor,
tempat kartu nama, tas kemping, tongkat, kotak kartu, tempat kartu, tempat buku cek, tas, tas untuk telepon bergerak, tas
genggam, tas kosmetik, tas dokumen, tas besar berbentuk silinder, tas malam, pengikat dan tali dari kulit, alat pembawa
berbingkai berbentuk ransel untuk membawa bayi, bingkai untuk tas, bingkai untuk payung, tas garmen, tas senam, tas
tangan, pakaian kuda, tas ransel, kantong pinggul, holdall/koper, selimut kuda , barang penunggang kuda dan tack kuda,
dompet kunci, gantungan kunci terbuat dari kulit yang dilengkapi gantungan kunci, tempat kunci, kantong kunci, ransel
/knapsack, tali kulit, tali pengikat dari kulit, tas surat dari kulit [cover], label koper, tali koper , tas untuk perlengkapan menginap
semalam, buku saku, dompet saku, portofolio, kantong, dompet, tas record, pelana kuda, ransel/rucksack, pelana, tas sekolah,
tas sekolah bersabuk dari kulit, ransel anak sekolah, tas sepatu, tas belanja, kereta belanja (tas belanja beroda), tas bahu, tas
olah raga, tali untuk sepatu roda, koper/suitcase, tas perlengkapan mandi, tas jinjing, tas untuk bepergian, koper untuk
bepergian, koper/trunk, kursi payung, tas pinggang (waist bag), tas pinggang (waist pack), kantong untuk tas pinggang (waist
bag), kantong untuk tas pinggang (waist pack), dompet/wallet, dompet untuk dicantelkan pada ikat pinggang, bahan bukan
dari logam untuk bangunan dan konstruksi, pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan, aspal, ter (pitch), ter (tar) dan
bitumen, bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam, monumen bukan dari logam, perabot rumah, cermin, bingkai
foto , wadah bukan dari logam untuk penyimpanan atau pengangkutan, tulang, tanduk, tulang ikan paus atau kulit mutiara,
kerang, tanah liat magnesium, batu ambar belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, seprei [kecuali linen], tempat tidur
untuk hewan peliharaan rumah tangga, perabotan untuk kemping, gantungan baju, cincin gorden, hiasan dari plastik untuk
bahan makanan, bantal tiup [selain untuk keperluan medis] untuk dipasang pada leher; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir
dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen ilmu pengetahuan, penelitian,
navigasi, penelitian, fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi, pengujian, inspeksi,
penyelamatan dan pendidikan, peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah, pengumpul, pengatur atau
pengendali distribusi atau penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi, reproduksi atau mengolah
suara, gambar atau data, media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer, media perekam dan penyimpan
analog atau digital kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya,
kas register, mesin hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam, masker penyelam, sumbat kuping untuk
penyelam, penjepit hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat pernapasan untuk berenang di
bawah permukaan air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera),
peralatan untuk digunakan dengan komputer, perekam audio, tas dan casing yang secara khusus disesuaikan untuk tempat
atau pembawa perangkat dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan tablet serta aksesoris untuk perangkat
tersebut, baterai, pengisi daya baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator, camcorder, kamera, kartu mengandung
chip sirkuit terpadu, kartu yang berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan otentikasi, kartu yang menggunakan memori
magnetik dan memori sirkuit terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak, tempat telepon bergerak, tempat kaca mata
dan kaca mata pelindung sinar matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran gigi dan kedokteran hewan,
anggota badan, mata dan gigi palsu, barang ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat bantu yang disesuaikan
untuk orang penyandang cacat, alat pijat, peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker wajah untuk penggunaan
medis, peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan,
penyegaran udara, penyediaan air, keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk bergerak di darat, udara atau air,
aksesoris, komponen dan bagian-bagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil, bahan peledak, kembang api, logam
mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam dan pesawat pengukur waktu, lencana
dari logam mulia, kotak dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin
dasi, kotak perhiasan dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam mulia, mekanisme untuk jam dan arloji,
hiasan dari logam mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper, gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan,
alat musik, penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen, kertas dan karton, barang cetakan,
bahan penjilid buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat untuk keperluan alat tulis menulis
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atau rumah tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat pendidikan dan pengajaran, lembaran, film
dan tas plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok cetak, agenda, album, bahan seniman, tas
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan berkala], brosur, selebaran dan publikasi
cetak lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis,
katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah,
voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label
koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak,
catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus, penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] ,
stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku
harian, papan tulis putih; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian,
hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses, komposisi bahan pencegah
kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan mengeraskan dan mematri, zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit
binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam industri, dempul dan pengisi pasta lain, kompos, pupuk kandang, pupuk,
sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak, bahan pencegah karatan dan
kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan, tinta penandaan dan ukir, damar alam mentah, logam dalam
bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni, kosmetik tidak mengandung obat dan
sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat, parfum, minyak esensial, sediaan pemutih dan zat lain untuk
penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok, sediaan pembersih tubuh dan
perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut, wewangian, sediaan perawatan hewan, sabun, anti keringat (pembersih
badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu bot, semir sepatu bot, pembersih, krim, pasta gigi, deodoran, sediaan
penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna rambut, sediaan penataan rambut, sediaan perawatan tangan,
sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan perawatan kuku, sediaan menghilangkan cat kuku, cat kuku,
sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur, sediaan untuk menyegarkan napas [tidak mengandung
obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir sepatu, lilin sepatu, sediaan mandi pancuran, produk perawatan
kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan oli dan gemuk industri, malam, pelumas, zat untuk mengisap, membasahi dan mengikat debu,
bahan bakar dan bahan penerangan, lilin dan sumbu untuk penerangan, lilin beraroma dan wangi , sediaan farmasi, medis
dan kedokteran hewan, sediaan saniter untuk keperluan medis, zat dan makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan
medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi, suplemen pantangan untuk manusia dan hewan, plester, bahan
pembalut, bahan untuk menambal gigi, pembuat gigi buatan, pembasmi kuman, sediaan untuk membasmi binatang perusak,
bahan pembasmi jamur, bahan pembasmi rumput liar, sediaan penyegar udara, kit dan kotak pertolongan pertama lengkap
dengan isinya, sediaan pembersih tangan, kit yang berisi sediaan medis, plester, protein, vitamin, suplemen diet dan mineral,
logam kasar dan campurannya, bijih logam, bahan logam untuk bangunan dan konstruksi, bangunan dari logam yang dapat
dipindahkan, kabel dan kawat bukan untuk listrik dari logam biasa, barang-barang kecil dari logam besi, wadah logam untuk
penyimpanan atau pengangkutan, lemari besi, lencana dari logam, cincin kunci dan rantai kunci, kunci, kunci-kunci, ornamen,
tempat sampah logam, kunci, kunci kosong, rambu, patung, patung kecil dan arca kecil, perunggu, piala yang terbuat dari
logam, kotak uang, mesin, mesin perkakas, perkakas yang dioperasikan dengan listrik, motor dan mesin, kecuali untuk
kendaraan darat, kopling mesin dan komponen transmisi, kecuali untuk kendaraan darat, peralatan pertanian, selain alat
tangan dioperasikan secara manual, inkubator untuk telur, mesin penjual otomatis, perkakas dan alat tangan, yang
dioperasikan secara manual, peralatan pemotong, senjata yang dipakai pada sisi badan, pisau cukur, peralatan higienis dan
kecantikan yang dioperasikan dengan tangan untuk manusia dan hewan, peralatan pengangkat, peralatan tangan untuk
darurat dan penyelamatan, alat berkebun , dioperasikan dengan tangan, gunting, besi pengering rambut, jepitan untuk
pengeriting rambut, pelengkung bulu mata, perangkat manikur, gunting kuku, kikir kuku, perangkat pedikur, gunting
pemangkas, pinset, penjepit, pemotong pizza; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, ikat pinggang [pakaian], replika perlengkapan sepak bola,
spul untuk sepatu bot sepak bola [sepatu], renda, jalinan pita dan sulaman, dan pita dan simpul pita perlengkapan jahit
menjahit, kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan, hiasan rambut, rambut palsu, pengikat untuk pakaian
dan untuk rambut, kancing hias berbentuk lencana, tali sepatu, nomor peserta lomba, retsleting, karpet, permadani, keset dan
bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, matras yoga, permainan, mainan dan
alat-alatnya, peralatan video game, alat senam dan olah raga, hiasan untuk pohon Natal, peralatan untuk tinju, peralatan untuk
bermain permainan keterampilan, peralatan memanah, pohon Natal tiruan dan dudukan pohon Natal, tas yang disesuaikan
untuk membawa alat olah raga, tas yang didesain khusus untuk ski dan papan selancar, tas yang disesuaikan khusus untuk
peralatan olah raga, balon, bola, masker baseball, tongkat pemukul untuk olah raga, pelindung badan, perlengkapan binaraga,
pelindung dada, permainan kartu, hiasan Natal, permainan komputer, guntingan kertas berwarna yang dihamburkan untuk
pesta, alas panah, permainan panah-panahan, pelindung siku (alat olah raga), permainan elektronik, peralatan latihan, kait
ikan, barang dan peralatan memancing, alat pancing, pelindung tinju [alat olah raga], peralatan fitnes, sarung tangan untuk
sepak bola, sepak bola atau gawang sepak bola, chip permainan, peralatan permainan, permainan yang berhubungan dengan
olah raga, sarung tangan khusus disesuaikan untuk keperluan olah raga, jaring gawang, tiang gawang, tas golf dengan atau
tanpa roda, karpet golf, peralatan senam dan olah raga, latihan tangan, pelindung tangan yang disesuaikan untuk penggunaan
olah raga, pelindung pinggul yang dibuat khusus untuk berolahraga [bagian dari pakaian olah raga], bola tiup untuk olah raga,
jalur sepatu roda, pelindung lutut [alat olah raga], pelindung lutut yang disesuaikan untuk digunakan saat berolahraga,
pelindung kaki yang disesuaikan untuk olah raga, bantalan tulang kering [alat olah raga], patung militer [mainan], hadiahhadiah kecil, bantalan kolam, topi pesta dari kertas, mesin untuk latihan fisik, trek plastik, tenda bermain, peralatan tempat
bermain, kartu permainan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan pemutar CD, kaset radio CD, rom CD, rantai dan tali untuk kaca mata dan kaca mata pelindung matahari, pakaian
pelindung terhadap kecelakaan, radiasi dan api, majalah perusahaan yang dapat diunduh melalui internet, perangkat lunak
aplikasi komputer, perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat komputer portabel, bergerak/mobile, genggam dan
tablet, program permainan komputer dan video game, perangkat lunak permainan komputer, permainan komputer, perangkat
keras permainan komputer, perangkat keras komputer, periferal komputer, program komputer, perangkat lunak komputer ,
komputer, komputer laptop dan notebook, digital audio tape, digital versatile disc, peralatan driver, publikasi elektronik yang
dapat diunduh, program dan perangkat lunak permainan video dan permainan komputer interaktif yang dapat diunduh,
penutup telinga, bantalan siku, perisai/shield dan pelindung, kabel daya listrik, peralatan dan instrumen listrik, peralatan listrik
rumah tangga, publikasi elektronik yang didistribusikan lewat email, kartu
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bersandi dan alat penyandi magnetik, kartu chip bersandi yang berisi program yang digunakan untuk aplikasi keuangan,
program loyalitas, program imbalan dan preferensi pemegang kartu, kotak kaca mata, kaca mata (eyeglasses), kaca mata
(eyewear), kaca mata (spectacles), kaca mata pelindung matahari, kaca mata dan kaca mata olah raga, kaca mata renang,
pelindung/perisai wajah, filter untuk masker pernapasan, pelampung untuk mandi dan berenang, bingkai dan lensa untuk kaca
mata dan kacamata pelindung matahari, bingkai untuk kaca mata, kaca mata/goggle untuk digunakan olah raga, equalizer
grafis, headphone, headset, helm (kecuali helm bersepeda), dudukan yang disesuaikan untuk ponsel , hologram, joystick
untuk digunakan dengan komputer, bantalan lutut, perisai (shield) dan pelindung, tas pembawa laptop, penutup laptop, lensa
untuk kaca mata (eyewear), kaca mata (spectacles) dan kaca mata pelindung matahari, pelampung penyelamat, jaket
penyelamat dan pelampung, timbangan koper, pembawa data magnetik, disc perekam, magnet, kaca pembesar, stick memori,
penutup ponsel, tali ponsel, pelindung mulut (karet pelindung), pemutar MP3 dan peralatan elektronik digital yang digenggam
dan portabel untuk merekam, mengatur, mentransmisi, memanipulasi dan meninjau file teks, data, audio dan video, peralatan
navigasi untuk kendaraan [komputer terpasang], odontoguard, mesin kantor, pedometer, stereo pribadi, peralatan telepon,
kartu berlapis plastik memuat barang cetakan [berkode], steker, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik], pengatur waktu
yang dapat diprogram, alat pelindung untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan, aksesoris dan pakaian pelindung,
pakaian pelindung untuk menyelam, pakaian pelindung untuk peserta olah raga motor [untuk pencegahan kecelakaan],
pakaian, tutup kepala dan alas kaki pelindung untuk digunakan dalam olah raga, kaca mata (glasses), kaca mata pelindung
matahari dan kaca mata (goggles) pelindung, pemutar rekaman, alat pengendali jarak jauh, pakaian penyelamat keselamatan,
peralatan navigasi satelit, kartu berkode keamanan, peluit sinyal, kartu berkode magnetik, kartu pembawa data elektronik ,
kartu chip, kaus kaki dipanasi dengan listrik, speaker, kabel speaker, tempat kaca mata, visor dan helm olah raga, tali dan
kotak untuk kaca mata (eyewear) dan kaca mata pelindung matahari, kaca mata renang, instalasi, peralatan dan instrumen
telekomunikasi, pesawat telepon, telepon, peralatan dan instrumen televisi, televisi, peralatan penyimpan digital, peralatan dan
instrumen video, pemutar video disc, perangkat lunak video game , permainan video, mesin perekam video, program
permainan video dan permainan virtual reality komputer, perangkat lunak permainan video dan permainan virtual reality
komputer, virtual reality headset dan virtual reality helm, visual display unit, wearable video display monitor; jasa ritel, jasa ritel
online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau dapur
dan wadah kecil, peralatan memasak dan peralatan makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk
membersihkan, kaca belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas
bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat, alat pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat
lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen, peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail,
teko kopi bukan listrik, tas pendingin, peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum,
patung kecil, alas setrikaan, pot bunga, botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang
perlengkapan hadiah dan karya seni, semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca,
porselen atau terakota, wadah es, perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung
miniatur, tempat pencampur [bukan listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail],
mangkok, hiasan, keranjang piknik yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali,
sedotan yang dapat digunakan kembali, botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan,
wadah penyimpanan untuk keperluan rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal
untuk keperluan rumah tangga atau dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah
yang diisolasi secara termal untuk makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi,
tusuk gigi, vas dan kendi, botol air, kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring,
tenda dan terpal, awning dari bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam
bentuk curah, bahan pelapis, bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang,
bahan tekstil berserat kasar dan bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil,
linen keperluan rumah tangga, tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur;
jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan sepatu roda, papan
layar, pelindung tulang kering untuk penggunaan atletik, bantalan tulang kering [alat olah raga], papan luncur, papan selancar,
papan seluncur salju, ski, sepatu roda, bola snooker dan tongkat snooker, meja snooker, suvenir, tas olah raga, aksesoris dan
perlengkapan olah raga, sarung tangan untuk olah raga, sepeda stasioner untuk latihan fisik, pelindung perut [disesuaikan
untuk digunakan dalam olah raga tertentu], bahan senar untuk raket olah raga, pita/band penyerap keringat untuk raket, kolam
renang [alat bermain], jaring dan tiang tenis, tas termal tenis, tongkat mainan bercahaya, patung miniatur mainan, truk mainan,
peralatan latihan yang digunakan berkaitan dengan sepak bola, peluit, pelindung pergelangan tangan yang digunakan atletik,
daging, ikan, unggas dan binatang buruan, ekstrak daging, buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan
dimasak, jeli, selai, saus buah, telur, susu, keju, mentega, yoghurt dan produk susu lainnya, minyak dan lemak untuk
makanan, keripik kentang, makanan yang telah diolah, sediaan protein dalam bentuk batangan untuk konsumsi manusia,
makanan ringan berbentuk batang [bahan makanan], kopi, teh, kokoa dan kopi buatan, beras, pasta dan mie, tapioka dan
sagu, tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, kue dan gula-gula, cokelat, es krim, sorbet dan es yang dapat dimakan
lainnya, gula, madu, sirup, ragi, bubuk pengembang, garam, bumbu, rempah-rempah, tumbuh-tumbuhan (herba) yang
diawetkan, cuka, saus dan bumbu lainnya, es (air beku), makanan berenergi berbentuk batang, bubuk instan untuk membuat
minuman beraroma, bubuk untuk membuat minuman, makanan sereal protein berbentuk batang, makanan ringan protein
berbentuk batang, makanan ringan berbentuk batang (bahan makanan), makanan ringan, produk pertanian, akuakultur,
hortikultura dan kehutanan yang belum diolah dan mentah, biji-bijian dan padi-padian yang belum diolah dan mentah, buah
dan sayuran segar, tumbuh-tumbuhan (herba) segar , tanaman dan bunga alami, umbi-umbian, bibit dan benih untuk ditanam,
hewan hidup, bahan makanan dan minuman untuk hewan, malt, bir, minuman tidak mengandung alkohol, air mineral dan air
soda, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan tidak mengandung alkohol lainnya untuk membuat minuman, minuman
untuk membantu melangsingkan tubuh [bukan untuk keperluan medis], cordial, minuman energi, minuman energi yang
mengandung kafein, minuman energi untuk olahragawan dan atlet, minuman berkarbonasi yang beraroma, minuman isotonik
[bukan untuk keperluan medis], sediaan untuk membuat minuman tidak mengandung alkohol, seltzer [minuman], shandy,
sorbet [minuman], minuman olah raga, minuman beralkohol, sediaan alkohol untuk membuat minuman, tembakau dan
pengganti tembakau, rokok dan cerutu, rokok elektronik dan vaporizer oral untuk perokok , barang-barang keperluan perokok,
korek api; jasa toko untuk penjualan alat dapur; jasa toko untuk penjualan alat make up; jasa toko untuk penjualan hadiah
pesta pernikahan; jasa toko untuk penjualan hadiah ulang tahun; jasa toko untuk penjualan souvenir; jasa waralaba, yaitu
penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas
rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan
bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa-jasa administrasi program loyalitas pelanggan yang
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memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon barang dan jasa, diskon pengiriman, percepatan pengiriman dan akses
awal terhadap acara-acara penjualan; jasa-jasa analitik data usaha mengenai penjualan produk dan jasa orang lain, dan
autentikasi, proses dan manajemen pembayaran selular; jasa-jasa manajemen bisnis, yaitu manajemen dan pengoperasian
hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat
konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu), klub rekreasi resor, klub liburan, klub
dimana setiap pemilik memiliki hak yang berbeda dan proporsional, klub tempat kediaman pribadi, hak penggunaan klub dan
proyek kontrak untuk jangka panjang untuk pihak lain; jasa-jasa pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan
customer untuk turut menyumbang makanan hewan untuk tujuan promosi; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa perantara
usaha untuk penjualan dan pembeliaan barang dan jasa, yakni, memfasilitasi transaksi pembeli dan penjual dengan
menyediaan informasi tentang penjual, barang dan/atau jasa kepada pembeli; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni,
penyediaan informasi terkait produk melalui jaringan telekomunikasi untuk kegunaan penjualan; jasa-jasa promosi penjualan,
ialah mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa atas berbagai macam industri-industri melalui penyaluran bahan-bahan
promosi dan memberikan nasehat promosi penjualan; keagenan atau pialang untuk kontrak penjualan produk terkait dengan
energi; kompilasi dan sistemisasi informasi di dalam database komputer interaktif dalam bidang makanan, masakan, instruksi
memasak, memanggang, resep untuk makanan dan minuman, tips dan teknik memasak, ulasan, anggur, minuman, nutrisi,
penurunan berat badan, diet, cara makan dalam rangka menjaga berat badan dan mengurangi berat badan, rencana diet,
perencanaan makan, perencanaan menu, rekomendasi menu, makan, hiburan, resep, peralatan dapur, peralatan memasak
dan aksesoris memasak; konsultasi bisnis strategi konsumen dalam bidang pemasaran, merek, penjualan, pengoperasian,
dan desain produk untuk memahami dan memprediksi konsumen, bisnis, serta tren dan aksi pasar ritel; konsultasi manajemen
bisnis yang berkaitan dengan strategi, pemasaran, produksi, personalia dan penjualan eceran; konsultasi yang berkaitan
dengan optimasi mesin pencari untuk promosi penjualan; konsultasi yang berkaitan dengan promosi penjualan; layanan
administrasi bisnis untuk pemrosesan penjualan yang dilakukan di Internet; layanan administrasi bisnis untuk pemrosesan
penjualan yang dilakukan pada jaringan komputer global; layanan bisnis, yaitu, penyediaan database komputer mengenai
pembelian dan penjualan berbagai macam produk dan layanan pihak lain; layanan distribusi grosir untuk makanan dan
minuman; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan grosir penjualan aksesoris tas, gelang, cincin;
layanan grosir untuk alat makan; layanan grosir untuk bahan makanan; layanan grosir untuk makanan laut; layanan grosir
untuk makanan penutup; layanan grosir untuk peralatan makan; layanan grosir untuk peralatan persiapan makanan; layanan
grosir untuk suplemen makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan grosir yang berkaitan
dengan makanan laut; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan penutup; layanan grosir yang berkaitan dengan
peralatan makan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan memasak makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan
peralatan penyamakan matahari; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan persiapan makanan; layanan grosir yang
berkaitan dengan suplemen makanan; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah
makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau
panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu,
sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi,
boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan
pemasaran secara daring untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan dan promosi
penjualan; layanan kios makanan yang merupakan toko retail dengan produk utama bahan makanan; layanan nasihat yang
berkaitan dengan promosi penjualan; layanan pemesanan on-line di bidang pengambilan dan pengiriman restoran; layanan
pengaturan dan pelaksanaan pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan
penjualan eceran (atau grosir) dan layanan penjualan ritel yang disediakan pada media (internet), seluler, nirkabel atau jarak
jauh yang terhubung (belanja korespondensi, belanja rumah) media untuk pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk
sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan perlengkapan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang dan aksesoris
olahraga dan kebugaran; pengelompokan atas nama pihak ketiga dari berbagai produk (tidak termasuk transportasi mereka)
yaitu pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan peralatan
olahraga, tas olahraga serbaguna, barang olahraga dan kebugaran dan aksesoris, memungkinkan pelanggan untuk melihat
dan membelinya secara praktis; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan
siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan
pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah
yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel
olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan
action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan perwakilan penjualan; layanan
perwakilan penjualan independen; layanan program loyalitas pelanggan yang mengutamakan hadiah dalam bentuk layanan
pengiriman diskon; layanan ritel atau layanan grosiran untuk makanan dan minuman; layanan ritel dan grosir untuk berbagai
barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian, minyak
esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan
penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku
palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat
untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan
perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut,
sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi
dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan
untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis
dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan
dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga,
handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan minuman,
perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel untuk bahan makanan; layanan ritel untuk makanan dan
minuman; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan ritel untuk makanan laut; layanan ritel untuk peralatan
makan; layanan ritel untuk peralatan memasak makanan; layanan ritel untuk peralatan penyamakan matahari; layanan ritel
untuk peralatan persiapan makanan; layanan ritel untuk suplemen makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan
makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan makanan laut; layanan ritel yang berkaitan dengan makanan penutup; layanan
ritel yang berkaitan dengan peralatan makan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan memasak makanan; layanan ritel
yang berkaitan dengan peralatan penyamakan matahari; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan persiapan makanan;
layanan ritel yang berkaitan dengan produk toko makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan suplemen makanan; layanan
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ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan toko grosir
menampilkan alat makan; layanan toko grosir menampilkan alat persiapan makanan; layanan toko grosir menampilkan bahan
makanan; layanan toko grosir menampilkan makanan laut; layanan toko grosir menampilkan makanan penutup; layanan toko
grosir menampilkan peralatan makan; layanan toko grosir menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir
menampilkan peralatan penyamakan matahari; layanan toko grosir menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir
online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan laut; layanan toko grosir
online yang menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan makan; layanan toko
grosir online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
penyamakan matahari; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko grosir online
yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel menampilkan
makanan laut; layanan toko ritel menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel menampilkan peralatan makan; layanan
toko ritel menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel menampilkan peralatan penyamakan matahari;
layanan toko ritel menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel menampilkan suplemen makanan; layanan
toko ritel on-line yang menampilkan makanan laut; layanan toko ritel on-line yang menampilkan makanan penutup; layanan
toko ritel on-line yang menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan
makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan makanan ternak; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan
makan; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan
peralatan penyamakan matahari; layanan toko ritel online yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel untuk
makanan dan minuman; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan
pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran; layanan waralaba, yaitu, memberikan bantuan bisnis dalam pengoperasian, pengaturan dan
pendirian resort hotel, hotel, motel, akomodasi, fasilitas akomodasi dan restoran; manajemen bisnis restoran; manajemen
bisnis restoran untuk orang lain; manajemen penjualan; manajemen penjualan real estat; manajemen usaha yang
berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan;
memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; memberikan informasi kerjasama
waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan
informasi melalui Internet yang berkaitan dengan penjualan mobil; memberikan informasi mengenai penjualan komersial;
memberikan informasi mengenai penjualan komersial dari perangkat lunak komputer; memberikan informasi produk konsumen
yang berkaitan dengan produk makanan atau minuman; memberikan informasi tentang produk melalui jaringan telekomunikasi
untuk tujuan periklanan dan penjualan; memberikan saran yang berkaitan dengan metode dan teknik penjualan; memfasilitasi
pertukaran dan penjualan dari jasa dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi; memfasilitasi
pertukaran dan penjualan layanan dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi; mempromosikan
barang dan jasa orang lain melalui administrasi skema insentif penjualan dan promosi yang melibatkan perangko
perdagangan; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan dan menebus poin pembelian dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan
poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui acara promosi;
mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui bahan cetak; mempromosikan penjualan barang dan jasa
orang lain melalui kontes dan program pemberian insentif; mempromosikan penjualan barang-barang mode melalui artikel
promosi di majalah; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP untuk paket hiburan langsung; mengatur dan
melakukan acara penjualan untuk orang lain dari ternak dan ternak terdaftar dan komersial; mengatur dan melakukan acara
penjualan untuk ternak; mengatur kontrak, untuk orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang; mengatur kontrak, untuk
orang lain, untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger
untuk digunakan dalam energi yang dapat diperbarui (termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; menyediakan direktori
bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan sosial
lainnya; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; menyediakan
informasi tentang agen periklanan dan perencanaan dan pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan informasi tentang
manajemen penjualan; menyediakan informasi tentang penerbitan, manajemen, kliring kartu poin untuk mempromosikan
penjualan produk atau menyediakan jasa; negosiasi kontrak yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang;
optimisasi mesin pencari untuk promosi penjualan; order penjualan yang dapat dilakukan melalui aplikasi program komputer;
organisasi, operasi dan pengawasan skema insentif penjualan dan promosi; pekerjaan kantor tentang pembelian dan
penjualan barang untuk orang lain; pelacakan volume penjualan untuk orang lain; pemantauan status dan/atau lokasi pesanan
restoran untuk tujuan bisnis; pemberian informasi kepada konsumen di bidang restoran dan makanan, yaitu, menu, peringkat
dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan ulasan restoran; pemodelan untuk iklan atau promosi penjualan;
penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon elektronik) untuk mempromosikan
penjualan atau layanan produk; penerbitan, pengelolaan, kliring kartu poin untuk mempromosikan penjualan produk atau
menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk
mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya; penerbitan,
pengelolaan, kliring poin (termasuk poin elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan
penyediaan informasi terkait dengannya; penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk mempromosikan penjualan produk dan
menyediakan jasa; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik)
untuk promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; pengadaan kontrak untuk orang lain yang berkaitan dengan
penjualan barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan penjualan barang; pengadaan kontrak untuk pembelian dan
penjualan barang dan jasa; pengaturan transaksi komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara
daring/e-commerce; pengaturan, pengoperasian dan pengawasan skema loyalitas, skema insentif, skema insentif promosi dan
penjualan; pengelolaan akun penjualan; pengiklanan penjualan melalui elektronik; pengiklanan penjualan melalui pos;
pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising); pengiklanan penjualan melalui pos (direct-mail advertising);
pengumpulan poin dan poin kliring untuk mempromosikan penjualan produk dan jasa; penjualan alat jahit, yaitu, jarum jahit,
benang, penggaris untuk pola, buku skizze untuk menggambar design secara eceran; penjualan busana muslim melalui
internet / online; penjualan eceran (retail) program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam;
penjualan eceran dan grosir sampo; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan eceran kendaraan
bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan hijab melalui internet / online; penjualan lagu secara digital melalui
jaringan online; penjualan lukisan; penjualan ritel dan grosir busa pencuci wajah; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penjualan

Halaman 1118 dari 1251

ritel dan grosir parfum; penjualan ritel dan grosir perlengkapan kecantikan; penjualan ritel dan grosir produk kebersihan;
penjualan ritel dan grosir sampo; penjualan seprei, bedcover, sarung bantal & guling, handuk, selimut, dan barang-barang
tekstil melalui internet / online; penjualan spareparts kendaraan bermotor; penjualan telepon seluler baik secara online
maupun secara langsung; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi penjualan; penyediaan informasi mengenai
penjualan barang daur ulang dan barang bekas; penyediaan informasi mengenai penjualan dan urutan penjualan perangkat
lunak permainan elektronik; penyediaan informasi mengenai penjualan komersial; penyediaan informasi mengenai penjualan
produk; penyediaan informasi pada penjualan komoditi; penyediaan informasi penjualan, bisnis, periklanan dan promosi
melalui jaringan komputer global dan melalui internet; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial;
penyediaan informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data
elektronik) untuk promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan informasi terkait penjualan barang
dagangan dan peringkat penjualan; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce;
penyediaan laporan usaha untuk orang lain terkait penjualan produk dan jasa orang lain; perantara bisnis dan layanan
konsultasi di bidang penjualan produk; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang dan penyediaan informasi
yang berhubungan dengannya; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang melalui Internet; perekrutan dan
pengelolaan pedagang dan anggota stempel perdagangan, kupon, kartu akumulasi poin, kartu manfaat diskon untuk promosi
penjualan atau promosi penjualan; perekrutan dan pengelolaan pedagang, anggota kartu poin untuk promosi penjualan;
perkerjaan pramuniaga yang berhubungan dengan penjualan barang dari pihak lain melalui sistem on-line komputer;
persewaan kios penjualan; pesanan pembelian secara on-line di bidang pengiriman makanan; presentasi semua jenis produk
dalam segala bentuk komunikasi untuk penjualan eceran; promosi barang dan jasa untuk orang lain dengan mendistribusikan
kupon, melalui skema kartu imbalan loyalitas, melalui program kartu diskon, melalui administrasi penjualan dan skema insentif
promosi yang melibatkan stempel perdagangan, dengan memberikan poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit, melalui
acara promosi , melalui distribusi bahan cetakan dan kontes promosi; promosi penjualan; promosi penjualan (untuk orang
lain); promosi penjualan melalui program loyalitas pelanggan; promosi penjualan menggunakan media audiovisual; promosi
penjualan pada titik pembelian atau penjualan, untuk orang lain; promosi penjualan untuk orang lain dengan menggunakan
kartu pengguna istimewa; promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran;
promosi penjualan untuk orang lain melalui skema stempel perdagangan; promosi penjualan untuk pihak ketiga; promosi
penjualan untuk pihak lain; promosi penjualan yang berhubungan dengan kecantikan; publisitas dan layanan promosi
penjualan; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa; publisitas dan promosi penjualan yang
berkaitan dengan barang dan jasa yang tersedia secara online; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba restoran; show
room (ruang pamer) penjualan mobil bekas; showroom penjualan kendaraan bermotor; stan penjualan kue-kue; stan
penjualan makanan ringan; stan penjualan minuman; stan penjualan roti-roti; toko mebel, furniture, perabot rumah, perabot
kantor, barang pecah belah, teko gelas, piring, mangkok, kursi, karya seni dari kayu, lilin, plastik, tirai manik-manik untuk
hiasan, tempat tidur, perlengkapan tempat tidur bukan dari logam, bangku, kursi-kursi, papan peragaan, bantal, lemari-lemari,
kotak-kotak dari kayu atau plastik, lemari berlaci, gantungan jas, bantal-bantal, meja tulis, meja makan, pintu-pintu, meja
gambar, meja rias, kursi malas, perlengkapan perabotan bukan dari logam, kotak perhiasaan, kotak surat, rak-rak, rak tempat
majalah, rak buku, kasur-kasur, cermin, meja, tempat payung; toko penjualan alat-alat rumah tangga; toko penjualan barang
elektronik baik secara online ataupun secara langsung; toko-toko ritel, pesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel
online yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan
kantong teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian,
tutup kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas,
peralatan-peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapispenapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih perlengkapan dan peralatan kopi===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072091
: 23/10/2021 11:33:34
:
: IBNU SUSILO

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PURI CIPAGERAN INDAH I BLOK C NO.212, Kota Cimahi, Jawa Barat, 40511
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: FINKOMODO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Orange, Putih
: 12
: ===Kendaraan UTV (utility task vehicles)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072092
: 23/10/2021 11:34:22
:
: Rokhmat Iskandar

540 Etiket

540 Etiket

: CANDI KARANG RT.001 RW.008 SARDONOHARJO NGAGGLIK, Kabupaten
Sleman, DI Yogyakarta, 55581
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Gudang Pangan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Berwarna Hitam, Merah, Kuning, Hijau dan Biru
: 30
: ===Beras; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan,
kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak
protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari
tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan; Gula halus untuk glasir; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Makanan dalam
kaleng, alumunium kontener/alumunium foil maupun kanton plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan lauk pauknya dengan
tambahan daging sapi/ daging ayam/ikan, sayur-sayuran, buahan-buahan dalam kaleng.; Produk makanan berbahan dasar
beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; bahan makanan berbahan dasar sereal, beras dan
gandum yang diekstrusi; beras hitam; gula; gula kelapa; jagung giling; jagung, digiling; kayu manis [rempah-rempah]; kopi;
kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; madu; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi,
dengan tambahan daging, ikan; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran;
makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau sayuran; pelunak daging untuk
keperluan rumah tangga; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; teh hitam; tepung jagung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072093
: 23/10/2021 11:38:08
:
: IKA SUSANTI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN PONTANG KRAJAN, RT 016 / RW 004, KEL. PONTANG, KEC. AMBULU,
Kabupaten Jember, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: HIMEE BEAUTY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Muda dan Hitam
: 3
: ===Alas bedak; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa,
pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang
tidak mengandung obat; Bibit parfum; Gel jerawat (kosmetik); Hyaluronic serum; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih
kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik
untuk manusia; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim flek
(kosmetik); Krim leher; Krim mata; Krim pelembab; Krim rambut; Krim wajah (kosmetik); Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair;
Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk
tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion
perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion untuk pijat; Lotion flek (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik);
Masker Wajah; Masker pelembab kulit; Masker perawatan [kaki]; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Parfum
laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pelembab (kosmetik); Pelembab dari
susu; Produk kosmetik; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata,
eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan
pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun; Sabun Batang; Sabun Mandi; Sabun cream; Sabun kosmetik; Sabun
mandi, deodoran; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen,
larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.;
Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum Kulit Dengan
Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum
kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang
kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Tanah liat (kosmetik); Tempat lipstik; Tisu deodoran;
Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner
wajah (kosmetik); air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; bahan parfum dan perasa/aroma; bedak; bedak bayi; bedak
krem; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak tubuh; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak
wajah longgar; bubuk bedak wangi; bubuk masker tubuh; bubuk sabun; cat kuku (kosmetik); colognes, parfum dan kosmetik;
concealer [kosmetik]; cuci masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar untuk parfum bunga; deodoran; deodoran dan
antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh
dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia;
deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk penggunaan pribadi
[wewangian]; deodoran untuk perawatan tubuh; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; gel kosmetik;
gel wajah [kosmetik]; kit kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak
termasuk kuas dan spons]; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dan make-up; kosmetik dan

740
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sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik non-medis; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk bibir;
kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk leher; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata
(Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim;
krim boot; krim cukur; krim dasar bedak; krim dingin; krim kosmetik; krim kuku; krim kulit; krim kutikula; krim malam; krim mata;
krim pelembab; krim pemoles; krim pencukur; krim rambut; krim sepatu; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tubuh; krim
tubuh kosmetik; krim wajah; krim wangi; lipstik; losion; losion untuk kulit; losion bayi; losion kosmetik; losion pemutih kulit
wajah; losion rambut; losion setelah bercukur; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion wajah;
lotion kulit kosmetik; lotion masker tubuh; lotion untuk wajah; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; makeup bedak; make-up dasar bedak; masker kecantikan; masker kecantikan wajah; masker kosmetik; masker kulit; masker kulit
[kosmetik]; masker mata; masker mata gel; masker pelembab kulit; masker pembersihan; masker penataan rambut; masker
perawatan rambut; masker rambut; masker tubuh; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker
wajah smoothing; minyak kosmetik; minyak parfum; minyak untuk parfum dan aroma; mousses [kosmetik]; paket kosmetik
wajah; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk
padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; patch jerawat kosmetik; pelembab wajah
kosmetik; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; pewarna
kosmetik; produk sabun; sabun almond; sabun batang; sabun cair; sabun cuci; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun krim;
sabun kulit; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi*; sabun pasir; sabun pelana; sabun toilet; sabun tubuh; sabun wajah;
sabun wangi; sabun-sabun; sachet parfum; salep kosmetik; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik
wajah; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata,
balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; semprotan
deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum
kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut;
serum rambut; serum wajah; tempat lipstik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk
penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072095
: 23/10/2021 11:47:54
:
: LEO SUTHA PRADHARMA, MBA

Alamat Pemohon

:

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Moza
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih; Biru
: 32
: ===Air minum atau air minum bersoda (mineral atau non-mineral); Air minum berhidrogen; Air minum kesehatan berakali; Air
minum terapi bio energi anti oksidan; Air minum terapi bio energi beroksigen; air minum; air minum dalam kemasan; air minum
dengan kandungan mineral; air minum dengan rasa; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; air minum
dengan vitamin; air minum suling; minuman, yaitu, air minum, air minum dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman
non-alkohol lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman penambah tenaga dan minuman untuk olah raga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

540 Etiket

Taman Kopo Indah III, Blok D.2 No. 38, RT. 001, RW. 016, Kel/Desa Rahayu, Kec.
Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40218

: JID2021072096
: 23/10/2021 11:51:18
:
: Erik Stefan Jonatan

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KS Tubun 2 C No 25 G, Kel Slipi, Kec Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11410
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HITEX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Kuning
: 35
: ===jasa grosir untuk kain; layanan ritel untuk kain; layanan ritel yang berkaitan dengan kain; layanan toko grosir menampilkan
kain; layanan toko grosir online yang menampilkan kain; layanan toko ritel menampilkan kain; layanan toko ritel online yang
menampilkan kain; toko online===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021072098
: 23/10/2021 13:04:11
:
: PT. CITRA BUSANA INDONESIA

540 Etiket

: Jalan Alternatif JORR Jatiwarna No. 1F Kelurahan Jatiwarna Kecamatan Pondok
Melati Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat 17415, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17415
: Reni Sunarty S.H., M.H.
: Law Office LUSDA SUNARTY & Partners - RENCHMARK, Jl. Wahyu II No. 10 H
RT. 004 RW. 05 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DEAR BLACK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
: ===Celana jeans; Jaket Jeans; Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian];
Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Pria Jeans; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan, celana, celana
pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian
berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang,
celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan
kaus kaki.; Pakaian dinas seragam; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian luar;
Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian wanita jeans; Pakaian, yaitu,
atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater,
kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian,
yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang,
jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian
bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita,
kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri
atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang,
pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis,
pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana
pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi,
blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki,
sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos
tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk
tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak
saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir,
bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana
panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun
dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi,
celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies,
kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja
kasual bertudung; Pelindung telinga [pakaian]; Tunik jumbo (pakaian); atasan [pakaian] rugby; bando [pakaian]; barangbarang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; celana dalam
[pakaian]; celana panjang [pakaian kantor]; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; chemises (jenis pakaian dalam untuk
wanita); earbands [pakaian]; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; kaftan batik (pakaian);
kaus [pakaian]; kemeja [pakaian bisnis]; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam];
pakaian; pakaian bawahan rajut; pakaian bayi [pakaian]; pakaian bisnis; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian
dalam panjang; pakaian dalam pria; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian denim; pakaian formal;
pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian jadi; pakaian kasual untuk bersantai;
pakaian linen; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk pria; pakaian malam;
pakaian olahraga; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian pria; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan,
bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian santai;
pakaian santai untuk pria; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tidak termasuk pakaian
(apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian tidur bersalin; pakaian untuk anak
laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita;
pakaian wanita; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian
dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan,
jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater,
celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga
(track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian, alas kaki dan tutup kepala;
pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon;
pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam,
rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt,
celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; rok [pakaian bisnis]; sabuk
kulit [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sapu tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak;
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alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana
pendek, celana olahraga, celana olahraga; setelan pakaian formal wanita; tubuh [pakaian]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021072099
: 23/10/2021 13:20:46
:
: BENEDICTUS BAMBANG SUTARDINATA

540 Etiket

: Taman Anggrek Residences, Tower Espiritu, STE-19i RT 013 RW 001 Kel/Desa
Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat., Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470
: Muhammad Kenang Maulana S.Pd
: PATENDO, Satrio Tower Level 16, Jl. Prof DR. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SO.MYAM
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: ORANYE, KUNING, MERAH MARUN
: 43
: ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Kedai; Layanan menjemput makanan; Sediaansediaan makanan yang dapat dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang; menyajikan makanan dan minuman di kafe
internet; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072100
: 23/10/2021 13:30:22
:
: Disky Lorent Christianto

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Budi Karya, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78121
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Owa Coffee
: Owa Kopi

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat Kuning
: 30
: ===Biji kopi; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); biji kopi panggang; kopi bubuk; minuman berbahan dasar kopi;
minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072101
: 23/10/2021 13:35:16
:
: YOFIDA FATIKA ISTIFARIN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kesongo RT 003 RW 002, Tegalmade, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, 57554
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DEMAR
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, KUNING, PUTIH
: 30
: ===Cireng; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Produk makanan berbahan dasar
beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; kue gulung telur; makanan berbahan dasar tepung
(SEMPOL); telur cokelat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

: DID2021072102
: 23/10/2021 13:49:33
:

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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730

740

Nama Pemohon

: Dr. Setiadjit, Dr. Jovini Prima Utami

Alamat Pemohon

: Kembang Sari Blok C No. 87, Rt. 002 Rw. 004, Kel. Taman Baloi, Kec. Batam
Kota , Kota Batam, Kepulauan Riau
: Cesar Resha, S.E., S.H., M.H.
: Graha Wira Lt. 2 Ruang 2.3, Jalan Pemuda Kav. B2 No. 1, Kel. Jati, Kec. Pulo
Gadung, Jakarta Timur

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: chilglow
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Merah Muda
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak
wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat
rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi,
sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Gel pelangsing (kosmetik); Kosmetik, yaitu sediaan untuk
menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krim bernutrisi; Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif
(kosmetik); Krim pelembab; Krim pembersih (kosmetik); Lip tint (pewarna bibir); Losion dan serum; Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Pelembab
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan
kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Produk kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan
kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun
mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Semprotan pelembab wajah;
Serum bibir; Serum kecantikan (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Toner (cairan penyegar
wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); balsem bibir tanpa obat; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); esens untuk kulit; gel kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; kertas untuk
penggunaan kosmetik; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik
fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik untuk bibir; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer,
Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat
kuku; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pengencang [kosmetik]; krim ruam popok tanpa obat; krim tabir
surya; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik]; lipstik; losion kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion
untuk keperluan kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker wajah kosmetik; minyak-minyak sari kosmetika;
mousses [kosmetik]; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pengkilap bibir; pensil mata kosmetik; preparat kosmetik yang
mengandung kolagen; produk pemutih (kosmetik); sabun-sabun; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik
anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik yang
digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan
kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan
pemeliharaan gigi; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum
rambut; shampo rambut; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tonik rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072103
: 23/10/2021 13:50:38
:
: THEN HERRY YULIANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMPLEK TAMAN HARAPAN INDAH A/1488 RT 002 RW 007 KEL. JELAMBAR
BARU KEC. GROGOL PETAMBURAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11460
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AL-MED
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIJAU TOSKA DAN PUTIH
: 5, 9, 10, 44
: ===Agen, reagen, tes, enzim, nukleotida, buffer, sediaan kimia dan biologis untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan
di bidang diagnostik medis, diagnostik klinis, diagnostik veteriner, forensik medis, kedokteran laboratorium, kedokteran hewan,
pengujian genetik, dan genetika; Kit-kit reagen yang terdiri terutama nukleotida, reagen-reagen, substrat-substrat enzim,
buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia, sediaan-sediaan biologikal untuk pemeriksaan genetik ilmu kedokteran dan diagnostik
ilmu kedokteran; Reagen diagnostik untuk penggunaan laboratorium medis; Reagen diagnostik untuk penggunaan medis
dalam diagnosis in vitro; Reagen kimiawi diagnostik untuk tujuan medis; Reagen untuk digunakan dalam tes diagnostik untuk
tujuan medis; Reagen-reagen kimia, enzim-enzim dan nucleotide untuk berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas
matarantai nucleotide untuk tujuan ilmu kedokteran; agen diagnostik untuk tujuan medis; agen diagnostik, sediaan dan bahan
untuk keperluan medis; bahan diagnostik untuk keperluan medis; kartrid yang berisi diagnostik medis; kartrid

740

Halaman 1124 dari 1251

yang berisi reagen untuk penggunaan uji diagnostik medis; kartrid uji yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis
diagnostik in vitro; kaset yang berisi reagen diagnostik medis; kaset yang berisi reagen untuk penggunaan tes diagnostik
medis; kaset yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kit diagnostik yang terdiri dari agen
diagnostik, sediaan dan bahan untuk keperluan medis; kit medis keperluan tes diagnostik; kit medis yang terdiri dari pereaksi
dan uji untuk menguji keberadaan antigen dalam darah, cairan biologis dan jaringan.; peralatan medis yang terdiri dari
pereaksi dan uji untuk menguji keberadaan antigen dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan
jaringan; pereaksi uji diagnostik untuk keperluan medis; reagen diagnostik dan media kontras untuk keperluan medis; reagen
diagnostik in vitro yang terkandung dalam kartrid yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis.; reagen diagnostik in
vitro yang terkandung dalam kaset yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis; reagen diagnostik klinis; reagen
diagnostik medis; reagen diagnostik medis dan tes untuk pengujian cairan tubuh; reagen medis yang terkandung dalam kartrid
untuk penggunaan diagnostik medis; reagen medis yang terkandung dalam kaset untuk penggunaan diagnostik medis;
sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan diagnostik in vitro untuk keperluan medis; sediaan diagnostik untuk
penggunaan laboratorium medis; sediaan diagnostik untuk tujuan medis; sediaan diagnostik untuk tujuan medis untuk
mendeteksi kecenderungan genetik; sediaan farmasi dan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan sediaan
biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi untuk tujuan diagnostik; solusi untuk keperluan kit medis pengujian
diagnostik; strip tes diagnostik medis; tes diagnostik medis; tes diagnostik medis untuk deteksi, diagnosis, dan skrining
penyakit; uji diagnostik untuk keperluan medis===
===Alat diagnostik untuk deteksi patogen untuk penggunaan laboratorium atau penelitian; Peralatan ilmiah untuk digunakan
pada aplikasi diagnostik; peralatan ilmiah untuk digunakan pada aplikasi diagnostik===
===Alat diagnosa untuk keperluan medis; Alat uji untuk keperluan medis; Peralatan Laboratorium untuk Tujuan Diagnostik
Medis; Peralatan dan instrumen medis; Peralatan medis untuk pengujian diagnostik in vitro; Peralatan uji diagnostik medis;
Rapid test; aparat tes genetik untuk tujuan medis; peralatan analisis medis untuk tujuan medis; peralatan medis; peralatan
medis untuk deteksi, diagnosis, dan penyaringan penyakit; peralatan medis untuk pengujian keberadaan antigen dalam darah,
serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan===
===Tes diagnostik medis atau uji laboratorium klinis===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072104
: 23/10/2021 14:40:50
:
: HERTINY SOEDJIANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. Utri No. 3 RT.001 RW.001, Kebonagung, Semarang Timur, Kota Semarang Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50123
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MORSE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 8
: ===Dongkrak angin yang digerakkan dengan tangan; Dongkrak dioperasikan dengan tangan; Pompa air tangan, cangkul,
sekop, gerinda, batu asahan, gergaji tangan, intan pemotong kaca, obeng, kunci, kikir, dongkrak tangan, pisau-pisau,
perkakas ketam, pedang, palu (martil), bor-bor, tang, pisau cukur, sabit, kampak, pahat tusuk, godam, alat pematri, alat solder,
linggis, serutan kayu (bukan listrik atau mesin), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot cairan (sprayer
dengan tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), pisau pemangkas tanaman, pisau untuk pemotong rumput (alat
tangan), alat penyemprot hama tanaman (sprayer) yang digerakkan dengan tangan, alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan
dengan tangan), penyemprot-penyemprot backpack manual dengan tekanan tinggi, penyemprot-penyemprot ransel semi
otomatis, alat penanam benih (benih jagung, padi, kacang-kacangan dan sayur-sayuran), peralatan pertanian (perkakas
tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), gerek (alat tangan), alat pelubang, kampak-kampak, batang pemotong,
pisau pemangkas tanaman, mata bor (bagian dari alat tangan), alat pengasah mata pisau, pisau (alat tangan), pemangkas
tanaman pembatas, pisau untuk mencangkok tanaman, pahat-pahat, alat pemotong (pisau), pisau kecil, alat penyemprot obat
pembasmi parasit tanaman (alat tangan), alat penggali (alat tangan), pegangan bor (alat tangan), bor-bor, pemadat tanah (alat
tangan), alat pemotong (alat tangan), alat pemetik buah (alat tangan), alat-alat kebun (alat tangan), alat-alat pencangkokan
(alat tangan), bor tangan (alat tangan), alat pemecah es, alat pemercik obat serangga (alat tangan), semprotan obat serangga
(alat tangan), alat penguap obat serangga (alat tangan), gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau, gunting pemotong rumput (alat
tangan), pisau pemotong, alat pelobang (alat tangan), alat pembunuh parasit tanaman, gunting besar pemangkas, pompa
(tangan), alat pelantak tangan (alat tangan), daun gergaji (bagian dari alat tangan), pegangan gergaji, gergaji (alat tangan),
gunting, obeng, sabit-sabit bertangkai, gunting tanaman, alat-alat pengasah, alat penyemprot serangga (alat tangan), alat
pencabut tangan berduri (alat tangan), pemangkas pohon, alat penyemprot obat pembasmi serangga (alat tangan),
pencincang sayuran, pisau sayuran, pemotong sayuran, pengiris sayuran, roda pengasah (alat tangan), kunci inggris (alat
tangan).; dongkrak manual===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072105
: 23/10/2021 14:43:17
:
: Marcella Saputra

540 Etiket

: Komp Arlin Indah Blok N/13-14, RT/RW. 008/015, Kelurahan Duren Sawit,
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI

Halaman 1125 dari 1251

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Jakarta
: Fery Darlim S.H., M.H.
: Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, CengkarengJakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SNAP MEALS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 29
: ===Ayam Fillet Crispy; Ayam Karage; Ayam Katsu Stik; Ayam potong dalam kemasan; Makanan genggam yang dibekukan,
disiapkan atau dikemas dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; Makanan kemasan yang terutama terbuat
dari ikan, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari
daging; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari sayuran; Makanan yang dibekukan, siap saji atau dalam kemasan yaitu
sup, sup dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur buah dan sayuran dalam bentuk kering, jus buah
dan sayuran; Produk daging yang dibekukan; Produk makanan laut yang dibekukan; Produk olahan daging sapi; Produk
olahan daging udang; Sate Ayam; Sate Daging Sapi; Sate Ikan; Sate Udang; ayam bumbu beku (frozen) siap saji; ayam giling;
ayam panggang; bakso; bulgogi [Hidangan Daging Sapi Korea]; cumi dalam adonan; daging masak; daging, beku; hidangan
pembuka siap saji yang terutama terdiri dari daging lobster yang dicelupkan ke dalam adonan dan digoreng; hidangan utama
beku yang telah dikemas sebelumnya yang sebagian besar terdiri dari makanan laut; ikan beku; ikan beku yang dimasak; kaki
katak beku; kentang goreng; kentang olahan; kentang panggang; kroket ikan; makanan berbahan dasar tahu; makanan dingin
terutama terdiri dari daging; makanan dingin terutama terdiri dari unggas; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari
ikan; makanan laut tempura; makanan olahan yang dicincang seperti daging atau sejenisnya dibentuk bulat pipih; makanan
pembuka beku terutama terdiri dari ayam; makanan pembuka beku yang sebagian besar terdiri dari makanan laut; makanan
ringan berbahan dasar kentang; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan terutama terdiri dari daging,
ikan, unggas atau sayuran; makanan/hidangan utama berbahan dasar sayuran; nugget ayam; otak-otak; pangsit berbahan
dasar kentang; produk daging olahan; produk daging sapi; produk ikan olahan; produk ikan olahan untuk makanan manusia;
produk makanan laut olahan; produk sayuran beku yang dilapisi adonan dan tepung roti; quenelles; quenelles [daging]; roti
daging cincang; sayuran beku===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021072106
: 23/10/2021 15:02:34
:
: RUDY SUSWANTO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Berdikari 49 RT.005 RW.007, Srondol Kulon, Banyumanik, Kota Semarang - Jawa
Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50263
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MKR CHEMICALS SEJAK 1985 + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu, Hitam, Biru, Hijau, Putih
: 35
: ===Administrasi dan manajemen usaha; Administrasi kantor; Agen penjualan; Akuntansi perusahaan; Jasa penjualan eceran;
Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan eceran secara online; Penjualan grosir barang-barang; fungsi kantor; jasa
distribusi di bidang bahan kimia, pestisida, aplikator kimia dan pestisida dan pakaian pelindung dan masker pelindung untuk
digunakan selama penggunaan atau aplikasi bahan kimia; jasa grosir dan eceran; manajemen bisnis perusahaan; manajemen
persediaan di bidang bahan kimia; toko grosir; toko online; toko-toko===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072108
: 23/10/2021 15:17:17
:
: PT Kokikit Indonesia Teknologi, Andry Suhaili

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan A.M Sangaji No. 11, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10130
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: kokikit
: Tidak Ada Terjemahan

740

566

540 Etiket

Halaman 1126 dari 1251

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: warna oranye (#F05223)
: 29
: ===dal [hidangan siap saji]===
: DID2021072110
: 23/10/2021 16:01:35
:
: PT. RUHISA PERSADA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. KOL YOS SUDARSO NO 158 KM 9,2 , MABAR, Kota Medan, Sumatera Utara,
20242
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GADING NUSANTARA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Kuning, Putih Hitam
: 1
: ===pupuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021072111
: 23/10/2021 16:20:15
:
: PT TOYOTA-ASTRA MOTOR

540 Etiket

540 Etiket

: Jalan Gaya Motor Selatan No. 5, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung
Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14033
: Dedy Kurniadi S.H., M.H.
: Dedy Kurniadi & Co. Lawyers Wisma Bumiputera, Lantai 10, Suite 1005, Jl. Jend.
Sudirman, Kavling 75

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: T intouch Live Connected
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Midnight Blue, Merah, Light Grey, Deep Sky Blue, Putih
: 12
: ===Body kit kendaraan; Kendaraan roda empat; Kendaraan transportasi yang bergerak secara otonom; Roll bar untuk
kendaraan; bagasi barang diatap kendaraan; box bagasi kendaraan; jok kulit untuk kursi kendaraan; kendaraan bermotor;
kendaraan darat; kendaraan off-road; kulit jok; mobil; roll bar (kendaraan); roll bar kendaraan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021072112
: 23/10/2021 17:41:44
:
: PT TOYOTA-ASTRA MOTOR

540 Etiket

: Jalan Gaya Motor Selatan No. 5, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung
Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14033
: Dedy Kurniadi S.H., M.H.
: Dedy Kurniadi & Co. Lawyers Wisma Bumiputera, Lantai 10, Suite 1005, Jl. Jend.
Sudirman, Kavling 75

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: T intouch Live Connected
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Midnight Blue, Merah, Light Grey, Deep Sky Blue, Putih
: 9
: ===Alat pelacak kendaraan yang terdiri dari modul radio seluler, sensor, pemancar, semuanya untuk digunakan sehubungan
dengan pelacakan kendaraan, pemantauan kendaraan dan alarm anti-pencurian kendaraan [sehubungan dengan otomobil];
Alat sistem navigasi, terdiri dari pengirim, penerima, sirkuit, mikroprosesor, semuanya untuk digunakan dalam navigasi dan
semuanya terintegrasi ke dalam kendaraan bermotor [sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi perangkat lunak dan perangkat
keras komputer untuk kontrol mengemudi kendaraan otomatis, kontrol secara mandiri, navigasi, mengemudi dengan bantuan
untuk kendaraan, dan mengemudi sendiri untuk kendaraan; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk ponsel pintar dan

Halaman 1127 dari 1251

perangkat seluler di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda
motor, kendaraan komersial dan/ atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang terkait; Aplikasi perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk komputer, ponsel, tablet, perangkat genggam, kendaraan, dan perangkat yang mendukung
Internet of Things (IoT); Aplikasi peranti lunak yang dapat diunduh (downloadable) untuk perangkat seluler atau komputer
yang menyediakan informasi yang dapat disesuaikan tentang fungsi dan fitur kendaraan bermotor dan memberikan pengguna
kemampuan untuk mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan membuka pintu
kendaraan, memulai atau mematikan kendaraan, mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh,
yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai, terhubung ke penasihat di call
center, mencari dealer kendaraan bermotor dan jadwal perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, dan permintaan
bantuan di tepi jalan [sehubungan dengan otomobil]; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler
dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengawasan, log-in jarak jauh dan penyediaan jasa support
teknis secara langsung untuk perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem keamanan
rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan
perangkat komputasi dan komunikasi untuk secara proaktif menyediakan konten yang merekomendasikan solusi, tips, trik dan
informasi mengenai cara, kesemuanya untuk pengguna perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem
HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; Perangkat lunak komputer untuk
penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler komputasi dan komunikasi, yaitu perangkat lunak untuk secara
proaktif menyediakan konten yang merekomendasikan solusi, tips, trik, dan informasi mengenai cara untuk membantu
pengguna memahami penggunaan dan fitur dari peralatan dan perangkat yang terhubung dengan jaringan, dan menyediakan
penguncian perangkat, penghapusan data, back-up data, pengaktivan alarm perangkat, dan penyediaan informasi terkait
lokasi dengan menggunakan GPS; Peranti lunak komputer dan peranti lunak aplikasi komputer untuk digunakan di telepon
genggam dan di kendaraan bermotor untuk pengiriman dan penerimaan sinyal untuk memfasilitasi pembukaan kunci dan
penguncian pintu dan sistem pengamanan yang dikonfirmasi, memulai dan menghentikan mesin dan mengakses, mengelola
dan mengendalikan sistem kendaraan, termasuk sistem informasi, sistem hiburan, sistem kontrol iklim dan fungsi
kendaraan[sehubungan dengan otomobil]; Platform perangkat keras dan perangkat lunak komputer menampilkan tampilan
interaktif, sistem pengontrol, dan perangkat pengontrol, sistem peringatan, konektivitas, komputer onboard, dan GPS untuk
kendaraan, kendaraan yang terhubung, kendaraan yang dikemudikan secara mandiri, dan kendaraan tanpa pengemudi;
Transmisi nirkabel untuk digunakan dalam mobil untuk pelacakan, pemantauan dan diagnosis perawatan kendaraan dan
untuk memberikan informasi kepada pengemudi [sehubungan dengan otomobil]; alat kemudi, otomatis, untuk kendaraan; alat
kontrol jarak jauh untuk membuka dan menutup pintu kendaraan; antarmuka pengguna untuk komputer kendaraan bermotor
dan perangkat elektronik, yaitu panel kontrol elektronik, monitor, layar sentuh, remot kontrol, stasiun dok, konektor, sakelar,
dan kontrol yang diaktifkan suara; display kepala-up untuk kendaraan bermotor; indikator otomatis tekanan rendah pada ban
kendaraan; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan alarm kendaraan; kunci untuk kendaraan, listrik; motor AC atau DC
kendaraan darat (tidak termasuk bagian-bagiannya); penganalisa mesin kendaraan terkomputerisasi; peralatan diagnosis
yang terdiri dari sensor untuk digunakan dalam pengujian fungsi kendaraan dan dalam mendiagnosis masalah listrik dan
mekanik kendaraan, terintegrasi ke dalam kendaraan bermotor [sehubungan dengan otomobil]; peralatan keselamatan
kendaraan, yaitu, monitor tekanan ban elektronik; peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer on-board]; peralatan
telemetri pengendali jarak jauh, telemetri kendaraan; perangkat lunak diagnostik yang didesain untuk perawatan dan
perbaikan kendaraan bermotor; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam operasi dan kontrol
kendaraan yang mengemudi sendiri (autonomous-driving vehicles); perangkat pelacak kendaraan; perangkat pengisian
baterai untuk kendaraan bermotor; peranti lunak untuk telepon pintar yang memberi pengguna kemampuan untuk mengecek
status sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar, tekanan
ban dan pengisian daya baterai [sehubungan dengan otomobil]; peranti lunak untuk digunakan dalam pelacakan dan
pemantauan posisi dan jarak berbagai kendaraan pintar, otonom, dan mesin seluler untuk digunakan sehubungan dengan
perangkat yang mendukung internet of things (IoT); piranti lunak komputer untuk digunakan dalam komputer pribadi, laptop,
PDA, PIM, telepon seluler, peralatan digital, mesin virtual, peralatan virtual, serta peralatan komputasi
dan peralatan komunikasi seluler lainnya, dan piranti lunak komputer untuk digunakan pada mobil dan kendaraan lain atau
peralatan transportasi, untuk mengelola, meningkatkan, dan mengoptimalkan komputasi sumber daya dari peralatanperalatan tersebut; sel penyimpanan bahan bakar sebagai bagian struktural kendaraan; stasiun pengisian untuk kendaraan
listrik===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072113
: 23/10/2021 17:50:33
:
: DARMANTO, S.Kom

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PERUM SUMBER WARAS INDAH 2 BLOK C NO. 2 RT. 002 RW. 004 KELURAHAN
KALIREJO KECAMATAN LAWANG KABUPATEN MALANG, Kabupaten Malang,
Jawa Timur, 65216
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SYACO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, HIJAU
: 3
:
===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,
losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme

740
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rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Balsem kecantikan; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut,
minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting
rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi,
sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik
untuk perawatan rambut; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar
kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Masker
kecantikan untuk tangan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh;
Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa
obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit dan
kecantikan non-obat; Produk perawatan rambut; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun untuk muka;
Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan perawatan kulit dan
kosmetik; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion
dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan dan losion untuk
perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim
mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker
untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Serum kecantikan (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan
pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; deodoran untuk perawatan tubuh; gel dan minyak kecantikan
[kosmetik]; gel kecantikan; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; kapas
kecantikan; kit kosmetik; kit wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan
deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai,
pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair
untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok
pewangi toilet dan pembersih toilet; kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan kulit; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan
perawatan kulit tanpa obat; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; kosmetik,
yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik,
Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kecantikan;
krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim perawatan rambut; krim
perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lilin untuk keperluan kecantikan; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; lotion
kecantikan; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; mandi minyak
untuk perawatan rambut; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah
tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan
noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk
tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan
kulit wajah (facial packs); masker perawatan rambut; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; paket
kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit;
perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin; persiapan untuk
perawatan rambut; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan
rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obatobatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan untuk melindungi
rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; sabun cair pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang pembersih
pribadi, sediaan perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun kosmetik; sabun kulit; sabun mandi*; sabun tubuh; sabun
untuk penggunaan pribadi; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangiwangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan dan perawatan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat
untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik perawatan rambut;
sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit anti
penuaan; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah,
krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum
untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan rambut;
sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan
perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan
untuk keperluan medis; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah
tidak mengandung obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan
kosmetik; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan tidak mengandung obat untuk
pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk
keperluan kosmetik; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan
kecantikan; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan,
membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; serum
kecantikan; serum perawatan rambut; susu kecantikan; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072114
: 23/10/2021 18:01:28
:
: PT TOYOTA-ASTRA MOTOR

540 Etiket

: Jalan Gaya Motor Selatan No. 5, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung
Priok., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14033
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dedy Kurniadi S.H., M.H.
: Dedy Kurniadi & Co. Lawyers Wisma Bumiputera, Lantai 10, Suite 1005, Jl. Jend.
Sudirman, Kavling 75

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: T intouch Live Connected
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Midnight Blue, Merah, Light Grey, Deep Sky Blue, Putih
: 16
: ===Brosur-brosur; Buku agenda; Formulir; Formulir yang dicetak; Majalah perusahaan; Stiker cetakan; Stiker pelindung; Stiker
perekat; Tempat alat tulis menulis [set]; alat tulis menulis; banner; buklet; buku; buku hadiah; buku panduan; buku petunjuk
yang dapat dibaca secara elektronik, formulir yang dapat dibaca mesin atau yang dapat dibaca komputer untuk digunakan
dengan, dan dijual sebagai sebuah unit dengan perangkat elektronik dan komputer genggam dan dapat dibawa tercetak; buku
tanda terima; buletin; kotak display stiker terbuat dari karton; pamflet; papan nama dari kertas atau karton; spanduk kertas;
stiker; stiker bemper; stiker dinding; stiker holografik yaitu, lembaran perekat plastik yang dilapisi untuk tampilan, pelindung,
dan peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label, grafik, dan dekorasi.; stiker khusus untuk mobil; stiker mobil; stiker
peka tekanan untuk aplikasi kendaraan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021072115
: 23/10/2021 18:14:44
:
: PT TOYOTA-ASTRA MOTOR

540 Etiket

: Jalan Gaya Motor Selatan No. 5, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung
Priok., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14033
: Dedy Kurniadi S.H., M.H.
: Dedy Kurniadi & Co. Lawyers Wisma Bumiputera, Lantai 10, Suite 1005, Jl. Jend.
Sudirman, Kavling 75

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: T intouch Live Connected
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Midnight Blue, Merah, Light Grey, Deep Sky Blue, Putih
: 18
: ===dompet; payung; payung golf; payung hujan; payung matahari dan tongkat; ransel; tas; tas berpergian; tas besar yang
digunakan untuk membawa sejumlah barang; tas suvenir===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021072117
: 23/10/2021 18:30:12
:
: PT TOYOTA-ASTRA MOTOR

540 Etiket

: Jalan Gaya Motor Selatan No. 5, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung
Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14033
: Dedy Kurniadi S.H., M.H.
: Dedy Kurniadi & Co. Lawyers Wisma Bumiputera, Lantai 10, Suite 1005, Jl. Jend.
Sudirman, Kavling 75

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: T intouch Live Connected
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Midnight Blue, Merah, Light Grey, Deep Sky Blue, Putih
: 21
: ===Cangkir kertas atau plastik; Gelas; Mangkok; Mug untuk teh dan kopi; Tas dan wadah terisolasi untuk makanan atau
minuman untuk penggunaan rumah tangga; Tempat tisu kamar mandi; Wadah tisu; cangkir; gelas [wadah minuman]; gelas
plastik; kotak tisu; mug; mug dengan tutup untuk perjalanan; mug terisolasi; penutup kotak tisu; penutup kotak tisu dari kain;
penutup kotak tisu dari keramik; set mug; tempat tissue===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072118
: 23/10/2021 18:36:41
:
: PT TOYOTA-ASTRA MOTOR

540 Etiket

Halaman 1130 dari 1251

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Gaya Motor Selatan No. 5, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjong
Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14033
: Dedy Kurniadi S.H., M.H.
: Dedy Kurniadi & Co. Lawyers Wisma Bumiputera, Lantai 10, Suite 1005, Jl. Jend.
Sudirman, Kavling 75

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: T intouch Live Connected
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Midnight Blue, Merah, Light Grey, Deep Sky Blue, Putih
: 25
: ===Pakaian Batik; Pakaian training; T-shirt cetak; T-shirt lengan pendek; baju batik; baju olahraga lengan pendek; baju
setelan; celana; jaket [pakaian]; kaos; kaos polo; kaos sepak bola; kaus lengan pendek; kemeja; kemeja lengan pendek;
kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; rompi olahraga; setelan baju (sweat suits) sweater; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072119
: 23/10/2021 18:49:49
:
: Afifah

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kp. Babakan, Rt/ RW : 007/003, Kelurahan Pematang, Kecamatan Tigaraksa,
Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, kuning, coklat, abu-abu, putih
: 5
: ===kolagen untuk keperluan medis; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen minuman kolagen===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072120
: 23/10/2021 19:09:48
:
: Sutriyani

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Sadih Daun RT 001, RW 004, Kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok
Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BEAUTIFUL CONFIDENT YOU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, kuning emas
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik ); Highlighter bubuk

740

(kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit,
losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik yaitu bedak
padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garisgaris kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit
manusia; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Losion
pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik);
Lotion kulit kering (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih wajah
(kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit;
Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Sabun Kecantikan (kosmetik); Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kosmetik
seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam
bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir; Semprotan
pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah
(kosmetik); Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Toner (cairan
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penyegar wajah) kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk
keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan
kosmetik; concealer [kosmetik]; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); emulsi tubuh untuk keperluan
kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel
pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik
dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik perawatan kulit; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa
obat; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan
mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up;
kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir,
lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim
dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kuku untuk keperluan
kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik];
krim pembersih [kosmetik]; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tanning diri
[kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik;
lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion tahan usia untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan
preparat kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; mousses [kosmetik]; oil baths untuk perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; patch jerawat
kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias
wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pensil mata kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik;
pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; preparat pelembab [kosmetik]; produk pelindung matahari (kosmetik);
produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial,
kosmetik, shampoo, shampoo kering; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan];
sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat
sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan rias
rambut kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk
pewarnaan gigi; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan,
membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning
lotion [kosmetik]; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum pemutih (kosmetik); susu almond untuk keperluan
kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D202021072121
: 23/10/2021 19:31:52
:
: ZURIYAN HADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Desa Muara Madras RT/RW: 009/006 Kelurahan Muara Madras Kecamatan Jangkat,
Kabupaten Merangin, Jambi
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LM JANGKAT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih
: 30
: ===Kopi bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan;
kopi; kopi bebas kafein; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi tanpa kafein;
kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; produk-produk kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021072122
: 23/10/2021 19:46:36
:
: PT TOYOTA-ASTRA MOTOR

540 Etiket

: Jalan Gaya Motor Selatan No. 5, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung
Priok., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14033

Halaman 1132 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dedy Kurniadi S.H., M.H.
: Dedy Kurniadi & Co. Lawyers Wisma Bumiputera, Lantai 10, Suite 1005, Jl. Jend.
Sudirman, Kavling 75

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: T intouch Live Connected
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Midnight Blue, Merah, Light Grey, Deep Sky Blue, Putih
: 35
: ===Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil baru dan/atau bekas,
sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait; Menyediakan pusat
perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa;
Penyediaan pasar on-line untuk pembeli dan penjual barang dan jasa yang mana untuk melayani sebagai perantara komersial
dan promotor penjualan untuk penjual dan pembeli pihak ketiga barang dan jasa, seperti, kendaraan darat.; Penyediaan
program penghargaan insentif dan penghargaan loyalitas keanggotaan kepada pelanggan dari pusat pelumasan kendaraan;
jasa grosir yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; jasa/layanan bisnis dan periklanan; kompilasi data untuk
database online yang berisi daftar rahasia (informasi), yaitu daftar dan jadwal di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan
aksesori kendaraan; layanan grosir yang berkaitan dengan kendaraan; layanan ritel yang berkaitan dengan kendaraan;
layanan ritel yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; layanan toko grosir menampilkan kendaraan; layanan
toko ritel menampilkan kendaraan; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat
perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa;
menyediakan informasi perbelanjaan; pengorganisasian dan manajemen program loyalitas dan insentif pelanggan; penjualan
eceran kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor; penjualan spareparts kendaraan bermotor; publisitas,
layanan promosi dan pemasaran yang berkaitan dengan kendaraan; toko spareparts dan akesoris kendaraan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021072123
: 23/10/2021 19:47:47
:
: Wiji Purwatmo

540 Etiket

: Dk Kresek RT 002 RW 005, Desa Karangtengah, Kabupaten Kebumen, Jawa
Tengah, 54393
:
:

: Merek Kata
: Cinto Minang
: Sebagai ungkapan cinta terhadap warga, budaya, adat dan warisan menu masakan khas tanah
minang.
: Warna dasar adalah warna putih. Rumah Gadang, bentuk lonjong dan garis-garis penghubung warna merah. Huruf "C" dan
"M" berwarna biru.
: 43
: ===Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate,
soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Warung makan; layanan restoran cepat saji; mengambil layanan
makanan cepat saji; penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan
layanan 24 jam; rumah makan; warung makan tradisional===
: JID2021072124
: 23/10/2021 19:50:55
:
: PT TOYOTA-ASTRA MOTOR

540 Etiket

: Jalan Gaya Motor Selatan No. 5, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung
Priok., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14033
: Dedy Kurniadi S.H., M.H.
: Dedy Kurniadi & Co. Lawyers Wisma Bumiputera, Lantai 10, Suite 1005, Jl. Jend.
Sudirman, Kavling 75

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: T intouch Live Connected
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Midnight Blue, Merah, Light Grey, Deep Sky Blue, Putih
: 36
: ===jasa pembayaran secara online; jasa transaksi keuangan, yaitu, penyediaan transaksi komersial yang aman dan pilihan

Halaman 1133 dari 1251

pembayaran; layanan pembayaran otomatis; layanan pembayaran yang disediakan melalui alat dan perangkat telekomunikasi
nirkabel; layanan pemrosesan pembayaran; layanan pemrosesan pembayaran kartu loyalitas diskon; memproses pembayaran
untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik; menyediakan pemrosesan pembayaran seluler
nirsentuh melalui pedagang di lokasi ritel,
online, dan grosir; pembayaran dan layanan kredit; pemrosesan pembayaran elektronik; penerbitan kartu pembayaran
elektronik sehubungan dengan skema loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus dan skema hadiah===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021072125
: 23/10/2021 19:55:11
:
: PT TOYOTA-ASTRA MOTOR

540 Etiket

: Jalan Gaya Motor Selatan No. 5, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung
Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14033
: Dedy Kurniadi S.H., M.H.
: Dedy Kurniadi & Co. Lawyers Wisma Bumiputera, Lantai 10, Suite 1005, Jl. Jend.
Sudirman, Kavling 75

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: T intouch Live Connected
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Midnight Blue, Merah, Light Grey, Deep Sky Blue, Putih
: 37
: ===Pengecekan pemeliharaan dan diagnosa kerusakan pada otomobil melalui akses jarak jauh; layanan perbaikan kendaraan
darurat; layanan perbaikan kendaraan pinggir jalan darurat; layanan perbaikan kerusakan kendaraan; pemeliharaan
kendaraan; pemolesan kendaraan; pengecatan khusus kendaraan; pengecatan khusus otomobil; perbaikan kendaraan;
perbaikan kendaraan sebagai bagian dari layanan kerusakan kendaraan; perbaikan mobil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021072126
: 23/10/2021 19:59:51
:
: PT TOYOTA-ASTRA MOTOR

540 Etiket

: Jalan Gaya Motor Selatan No. 5, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjong
Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14033
: Dedy Kurniadi S.H., M.H.
: Dedy Kurniadi & Co. Lawyers Wisma Bumiputera, Lantai 10, Suite 1005, Jl. Jend.
Sudirman, Kavling 75

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: T intouch Live Connected
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Midnight Blue, Merah, Light Grey, Deep Sky Blue, Putih
: 38
: ===Jasa transmisi data dan penyiaran data; Layanan telekomunikasi terutama akses yang mudah dan pengiriman (transmisi)
data, informasi, teks dan gambar, khususnya di bidang kendaraan, bagian kendaraan dan aksesoris kendaraan; Penyediaan
akses mudah ke database informatik on-line, khususnya di bidang kendaraan; komunikasi dengan atau antara komputer dan
terminal komputer; layanan pengiriman pesan online; menyediakan sambungan telekomunikasi dari kendaraan bermotor ke
stasiun pusat; pengiriman pesan; penyiaran dan transmisi data, suara atau gambar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

566

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: JID2021072127
: 23/10/2021 20:06:07
:
: PT TOYOTA-ASTRA MOTOR

540 Etiket

: Jalan Gaya Motor Selatan No. 5, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung
Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14033
: Dedy Kurniadi S.H., M.H.
: Dedy Kurniadi & Co. Lawyers Wisma Bumiputera, Lantai 10, Suite 1005, Jl. Jend.
Sudirman, Kavling 75

: Merek Kata dan Lukisan
: T intouch Live Connected
: Tidak Ada Terjemahan

Halaman 1134 dari 1251

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Midnight Blue, Merah, Light Grey, Deep Sky Blue, Putih
: 39
: ===Jasa derek kendaraan; Jasa derek kendaraan bermotor darurat dan bantuan jalan untuk pengemudi saat kendaraan
rusak; Memberikan informasi lokasi kendaraan mobilitas (termasuk kendaraan darat, air dan udara) dan / atau produk yang
memanfaatkan Internet of Things (IoT) teknologi via Global Positioning Satellite System (GNSS); Menyediakan informasi
terkait layanan parkir kendaraan; Pengaturan rute kendaraan secara online yang interaktif melalui komputer dan jaringan
telekomunikasi; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan layanan mengemudi kendaraan melalui jaringan telekomunikasi
terkait dengan memeriksa status pergerakan unit-unit onboard dan bagian-bagiannya yang menggabungkan perangkat
telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan layanan mengemudi kendaraan, yaitu
memeriksa kontrol mengemudi kendaraan dan status pergerakan kendaraan melalui jaringan telekomunikasi; layanan
informasi mengenai situasi jalan dan lalu lintas serta mengenai status operasional kendaraan dan layanan peringatan
kendaraan; memberikan informasi terkait layanan mengemudi kendaraan; pelacakan kendaraan penumpang dengan
komputer atau melalui sistem penentuan posisi global [informasi transportasi]; penarik dan transportasi mobil sebagai bagian
dari layanan kerusakan kendaraan; pengelolaan arus lalu lintas kendaraan melalui jaringan dan teknologi komunikasi canggih;
penyediaan informasi lokasi dan arah kendaraan; perutean kendaraan oleh komputer di jaringan data; transportasi darat, air
dan kendaraan udara===
: JID2021072128
: 23/10/2021 20:08:53
:
: PT TOYOTA-ASTRA MOTOR

540 Etiket

: Jalan Gaya Motor Selatan No. 5, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung
Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14033
: Dedy Kurniadi S.H., M.H.
: Dedy Kurniadi & Co. Lawyers Wisma Bumiputera, Lantai 10, Suite 1005, Jl. Jend.
Sudirman, Kavling 75

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: T intouch Live Connected
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Midnight Blue, Merah, Light Grey, Deep Sky Blue, Putih
: 41
: ===Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor; Layanan pelatihan, pendidikan
dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh, drone, mobil yang dikendalikan dari jarak
jauh; Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk tujuan hiburan dan
rekreasi; Pendidikan teknik penggerak 4 roda (4WD) dan teknik mengemudi balap, mekanik kendaraan bermotor darat,
membaca peta, keselamatan berkendara, dan tanggung jawab lingkungan; instruksi mengemudi kendaraan; memberikan
informasi hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi pendidikan kepada pengemudi
kendaraan dan penumpang memberikan hiburan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021072129
: 23/10/2021 20:15:30
:
: dr. RATNA SARI HARYANTI, dr. MOHAMAD YOSA EFFENDI

540 Etiket

: KP. CILUNCAT, RT. 002/RW. 003, KEL. CILUNCAT, KEC. CANGKUANG,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40238
: Dr. Irma Novita Andriani M.M.
: PT RUMAH PATEN INDONESIA MULA by Galeria Jakarta. Cilandak Town Square
Basement Level. Jl. T.B. Simatupang Kav. 17, Cilandak Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RSa
: RSa = merupakan suatu penamaan yang diambil dari nama pemohon, yaitu Ratna Sari.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HIjau dan Oranye
: 44
: ===Apotek; informasi, nasihat dan konsultasi yang berhubungan dengan kesehatan, kebersihan dan jasa perawatan
kecantikan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan penampilan pribadi (rambut, kecantikan, kosmetik); jasa spa, yaitu, jasa
kesehatan, kebersihan, perawatan kecantikan dan kondisi kesehatan yang baik untuk raga dan rohani; layanan kecantikan;
layanan klinik kesehatan; layanan penataan rambut dan salon kecantikan; layanan perawatan kesehatan dan kecantikan yang
disediakan oleh sauna, salon kecantikan, sanatorium, salon tata rambut dan panti pijat; layanan salon kecantikan; membuat
reservasi salon kecantikan untuk orang lain; menyediakan informasi kecantikan atau estetika; perawatan kesehatan dan
kecantikan; perawatan medis, higienis, dan kecantikan===

Halaman 1135 dari 1251

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021072130
: 23/10/2021 20:18:37
:
: PT TOYOTA-ASTRA MOTOR

540 Etiket

: Jalan Gaya Motor Selatan No. 5, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung
Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14033
: Dedy Kurniadi S.H., M.H.
: Dedy Kurniadi & Co. Lawyers Wisma Bumiputera, Lantai 10, Suite 1005, Jl. Jend.
Sudirman, Kavling 75

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: T intouch Live Connected
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Midnight Blue, Merah, Light Grey, Deep Sky Blue, Putih
: 42
: ===Desain atau perancangan kendaraan bermotor; Jasa merancang, mengembangkan, merekayasa rangkaian suku cadang
Kendaraan; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk
digunakan di dalam dan dengan perangkat dan kendaraan seluler (mobile devices and vehicles) untuk
mengaktifkan/memungkinkan pengoperasian, kontrol dan kinerja sistem kendaraan; Layanan pengujian diagnostik atau
analisis diagnostik mengenai suku cadang kendaraan, suku cadang mesin, peralatan elektronik, peralatan telekomunikasi,
mesin industri atau peralatan rumah tangga; Menyediakan perangkat lunak berbentuk layanan online untuk kontrol
mengemudi kendaraan otomatis, kontrol secara mandiri, navigasi, mengemudi dengan bantuan untuk kendaraan, dan
mengemudi sendiri untuk kendaraan; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh di bidang perbaikan, layanan
instalasi dan pembelian dan penjualan mobil baru dan bekas, motor, kendaraan komersial dan/atau kendaraan tugas berat
dan aksesoris dan suku cadang yang terkait; jasa-jasa dukungan teknis dan pelanggan, yaitu, layanan help desk dan
pemecahan masalah perangkat lunak dan masalah perangkat keras untuk perangkat, peralatan, kendaraan yang terhubung
ke jaringan, sistem otomasi rumah, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa
konsultasi di bidang implementasi dan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk perangkat,
peralatan, kendaraan yang terhubung ke jaringan, sistem otomasi rumah, dan sistem keamanan rumah di internet yang
terhubung dengan jaringan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk
digunakan dalam operasi dan kontrol kendaraan yang mengemudi sendiri (autonomous-driving vehicles); jasa-jasa perangkat
lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak termasuk perangkat lunak kecerdasan buatan
(artificial intelligence) untuk memungkinkan/mengaktifkan interaksi pengguna dengan kendaraan; jasa-jasa perangkat lunak
berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk deteksi tatapan (gaze) dan langkah/gerakisyarat (gesture) di atau terkait dengan kendaraan; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan
aplikasi perangkat lunak untuk digunakan di dalam dan dengan perangkat dan kendaraan seluler (mobile devices and
vehicles) untuk mengaktifkan/memungkinkan pengoperasian dan kontrol perangkat seluler dan fungsi kendaraan berbasis
perintah pengguna; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk
navigasi kendaraan ; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan aplikasi perangkat lunak untuk
operasi kendaraan, kontrol dan interaksi pengguna dengan kendaraan; layanan telematik kendaraan yaitu, menyediakan
layanan diagnostik otomotif; menyediakan penggunaan sementara program dan perangkat lunak komputer yang tidak dapat
diunduh online untuk digunakan dalam perbaikan dan perawatan kendaraan; perancangan dan pengembangan perangkat
lunak komputer untuk kendaraan bermotor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021072131
: 23/10/2021 20:23:34
:
: PT TOYOTA-ASTRA MOTOR

540 Etiket

: Jalan Gaya Motor Selatan No. 5, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung
Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14033
: Dedy Kurniadi S.H., M.H.
: Dedy Kurniadi & Co. Lawyers Wisma Bumiputera, Lantai 10, Suite 1005, Jl. Jend.
Sudirman, Kavling 75

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: T intouch Live Connected
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Midnight Blue, Merah, Light Grey, Deep Sky Blue, Putih
: 45
: ===deteksi dan pelacakan pencurian kendaraan melalui sistem elektronik; jasa keamanan yang berkaitan dengan kendaraan;
jasa pelacakan kendaraan yang dicuri; jasa telematik kendaraan dalam bentuk menyediakan informasi mengenai keamanan
mesin dan keamanan kendaraan===

Halaman 1136 dari 1251

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072132
: 23/10/2021 21:16:35
:
: HANDY TJANDRA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL KEMBANG ASRI IV BLOK B3 NO 7, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11610
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GREGET
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 25
: ===Celana jeans; Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; T-shirt
bordir; T-shirt printing; T-shirt sablon; celana kasual; kaos polo===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072133
: 23/10/2021 21:35:01
:
: Dedi Irawan

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Desa Bringin Wareng RT. 004 RW. 002 Kecamatan Winong , Kabupaten Pati, Jawa
Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PATINESIA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Merah
: 25
: ===Atasan sebagai pakaian; Ikat pinggang; Jaket parka; Jaket-jaket; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang);
Kaos tanpa lengan; Mantel; Pakaian Tidur; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian tidur; Sweater; Topi sebagai tutup
kepala; alas kaki; atasan [pakaian]; baju olahraga; bando; bando [pakaian]; blazer; blazers; celana; celana boxer; celana
olahraga; celana panjang; celana pendek; celana pendek boxer; celemek; celemek [pakaian]; dasi; dasi (pakaian); ikat
pinggang; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket; jaket [pakaian]; jaket tahan angin; kaos oblong; kaos
polo; kaos sepak bola; kemeja; kemeja rugby; kotak saku; mantel; mantel [pakaian]; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian tidur;
parka; piyama; sapu tangan [pakaian]; sepatu basket; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072134
: 23/10/2021 21:42:56
:
: Susnartutik

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dukuh Krajan RT. 002 RW. 002 Desa Plaosan Kecamatan Cluwak , Kabupaten Pati,
Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GUNUNG SAPTORENGGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Cokelat, Putih
: 30
: ===Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); gula aren===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021072136
: 23/10/2021 21:56:12
:

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 1137 dari 1251

730

Nama Pemohon

: CHRISTOPHER GOLDEN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dk. Komplek Bintang Diponggo 862, RT/RW: 002/010, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Ishak Bisma Widiyanto S.T.,S.H.
: Jalan Darmo Indah Barat 5/AB-9, RT.004 RW.004, Kel. Tandes, Kec. Tandes,
Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ORIMAS
: ORIMAS: Suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, hitam, putih.
: 3
: ===Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Coating kaca mobil; Deodorant stick; Deterjen bayi; Deterjen cair konsentrat;
Deterjen cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas
laundry; Deterjen untuk keperluan binatu; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Parfum
laundry; Pelembut kain; Pelembut pakaian; Pelicin pakaian; Pembersih; Pembersih kaca; Pembersih kerak untuk keperluan
rumah tangga; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pemutih pakaian; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Pengkilap
ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap serba guna (semir ban); Sabun; Sabun Cuci Piring; Sabun cream; Sediaan dan bahan
untuk keperluan mencuci; Sediaan kimia untuk mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah tangga (cucian); Sediaan
pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk
keperluan binatu; Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry; Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu;
Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan untuk keperluan pembersihan; Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok
kendaraan; Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); Semir sepatu; Semprotan
pembersih karpet; Standar pelembut kain; Wax polishing (malam pemoles); Zat pembersih interior mobil; bahan pembersih
untuk keperluan rumah tangga; bahan-bahan dan sediaan pembersih; batu keramik beraroma; bubuk sabun; cairan
pembersih; detergen untuk menghilangkan jamur; deterjen; deterjen cucian; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring;
deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen
piring; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk mobil; deterjen untuk
penggunaan rumah tangga; gel untuk tubuh; kain amplas; kerucut pinus beraroma; kondisioner sampo; kosmetik; krim; krim
pemoles; krim tubuh; krim wangi; lilin lantai; lilin mobil; lilin pemoles; losion; minyak pinus untuk membersihkan lantai; parfum;
pasta gigi; pelembut kain; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pelicin dan pengharum pakaian yang akan di setrika;
pembersih dinding ban; pembersih rumah tangga; pembersih semprot; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga;
pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pemutih cucian; produk pembersih
rumah tangga; sabun batang; sabun cair; sabun cuci tangan; sabun deterjen; sabun krim tubuh; sabun mandi; sabun wangi;
sabun-sabun; sampo; sampo karpet; sampo mobil; sarung tangan pengamplasan; sediaan binatu; sediaan cucian dan
pemutihan; sediaan dry-cleaning; sediaan mandi busa; sediaan membersihkan dan mencuci untuk keperluan rumah tangga;
sediaan membersihkan kendaraan; sediaan pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersih untuk membersihkan
permukaan substrat dari pelapis, noda, cat dan komposisi endapan yang tidak diinginkan untuk menghilangkan getah dan
perekat, pelumas dan tar serta sediaan dekalsifikasi dan penghancuran kerak untuk pembersihan produk rumah tangga;
sediaan pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan kaca; sediaan
pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan untuk ban dan
roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan
hub roda; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk membersihkan permukaan;
sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pemutih, pembersih dan kompon; sediaan pencuci piring; sediaan pencucian dan
pemutihan; sediaan pencucian untuk keperluan binatu; sediaan perendaman cucian; sediaan pra-perendaman; sediaan
sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan ukuran binatu; sediaan
untuk membersihkan dapur, sediaan untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet; sediaan untuk
mencuci; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; sediaan-sediaan untuk membersihkan dan mencuci;
semir lantai; semir mobil; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh; senyawa
penggosok lantai; shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo hewan
peliharaan tidak mengandung obat; shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; soda pemutih; susu
pembersih; susu pembersih untuk keperluan toilet; tablet deterjen pencuci piring; zat pelembut untuk keperluan rumah
tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072137
: 23/10/2021 21:59:45
:
: Nursaiful Rohman

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pesantren RT01/06, Kedung Halang, Kota Bogor, Jawa Barat, 16158
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: N.S Collection
: Collection berarti koleksi

591

Uraian Warna

: Hitam dan emas

540 Etiket

Halaman 1138 dari 1251

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 25
: ===Peci; Songkok (Peci); topi dan peci===
: DID2021072138
: 23/10/2021 22:13:18
:
: Ristiana Imalatul Mahmudah

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Desa Asempapan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Trangkil , Kabupaten Pati, Jawa
Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RAFINA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, Orange, Hitam
: 25
: ===Kerudung kepala; Pakaian anak-anak; baju untuk anak-anak; celana; celana panjang; celana pendek; gamis; gaun; jilbab;
kemeja; kemeja berkerah; kemeja lengan panjang; pakaian untuk anak-anak; rok===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021072139
: 23/10/2021 23:28:04
:
: PT Indonesia Bugar Sejahtera

Alamat Pemohon

: Merta Agung Kerobokan Kelod Kuta Utara Kab Badung Bali, Kabupaten Badung, Bali

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Handajani S.E, SH
: Viila Tangerang Regency 1 Biok OA 2 No.28 Gebang Raya, Periuk, Tangerang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: B3 PLAYGROUND + Logo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 41
: ===instruksi kebugaran fisik; klub kesehatan, yaitu, penyediaan fasilitas fitnes dan olahraga atau latihan; layanan klub
kebugaran dan olahraga; layanan klub kesehatan [pelatihan kesehatan dan kebugaran]; layanan klub kesehatan dan
kebugaran; layanan pelatihan kesehatan dan kebugaran yang disediakan oleh salon angka; layanan pelatihan kesehatan di
bidang promosi kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), pengendalian (management) penyakit dan kondisi; layanan
pelatihan kesehatan, yaitu, menyediakan layanan pelatihan pribadi di bidang diet, nutrisi/gizi,
kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), kebugaran (fitness), kesehatan mental, dan pengendalian (management)
kondisi medis kronis; melakukan kelas kebugaran; melakukan kelas pengkondisian kebugaran fisik; mengatur dan melakukan
kelas kebugaran; menyediakan fasilitas kebugaran dan olahraga; menyediakan kelas di bidang kebugaran (fitness) dan
latihan/olah raga; pelatihan kebugaran fisik; pelatihan kebugaran pribadi; pelatihan kesehatan dan kebugaran; pelatihan
kesehatan, yaitu, konsultasi kebugaran (fitness) jasmani; penyelenggaraan kelas fitness===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

740

Alamat Pemohon

: DID2021072140
: 24/10/2021 07:19:11
:
: HENY AMELIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Putat Gede Barat 4-A/3, RT/RW: 004/001, Kel/Desa: Putat Gede, Kota Surabaya,
Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HA GLOW
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: warna emas
: 3

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 1139 dari 1251

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Gel pelembab kulit; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah nonobat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim wajah; Pelembab [Moisturizer]
kosmetik; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan-sediaan
perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab
dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Semprotan pelembab
wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik);
Serum pencerah (kosmetik); Serum rambut; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah
(kosmetik); Vitamin C serum; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; gel pelembab
[kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik;
krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim malam; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim
pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit wajah; krim wajah [kosmetik]; losion pelembab kulit [kosmetik]; lotion dan pelembab
anti-penuaan; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; masker
kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit,
losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan
perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; pelembab; pelembab bibir; pelembab kulit; pelembab setelah
matahari; pelembab tubuh; pelembab wajah; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner,
pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion,
sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah;
serum kecantikan; serum pemutih (kosmetik); serum wajah; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan
kosmetik; toner wajah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072141
: 24/10/2021 07:59:40
:
: Santosa

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dukuh Krajan RT. 002 RW. 002 Desa Plaosan Kecamatan Cluwak , Kabupaten Pati,
Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BA 35
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat, Hitam, Putih
: 30
: ===Biji kopi; Kopi bubuk; kopi; kopi bubuk===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021072142
: 24/10/2021 08:01:20
:
: MUHAMMAD YUNIYANTO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RINGIN REJO, RT. 001/RW 005, DESA KETITANG, KEC. NOGOSARI, Kabupaten
Boyolali, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SHAHIH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM
: 35
:
===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor
Elektronik; Agen penjualan; Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan; Audit laporan keuangan; Audit
pembukuan; Counter untuk penjualan es krim; Iklan secara online; Invoicing perpajakan; Jasa agen penjualan untuk kosmetik;
Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan
kit kosmetik; Jasa akunting; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; Jasa
informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan (merger) dan pengambilalihan (acquisitions)
bisnis; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk
toko ritel; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi,
administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk produk-produk farmasi; Jasa manajemen
bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis,
departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan,
gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh

740

Halaman 1140 dari 1251

kontraktor yang sama (developments); Jasa marketing untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa
mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via website; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa
pengadaan barang untuk orang lain; Jasa pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain;
Jasa pengadaan teh hijau untuk orang lain; Jasa penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam;
Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran; Jasa
penjualan eceran secara online; Jasa penjualan perabotan; Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa perdagangan besar alat
listrik; Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa pialang penjualan barang; Jasa publisitas luar ruangan; Jasa stand penjualan
makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok
elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat
penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Jasa toko
retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang
telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa-jasa penyediaan informasi,
dan layanan jual beli tentang akar rumput; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan
manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan
infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian
lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi
mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang
dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial
dengan bisnis; Layanan perantara bisnis; Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan
ritel dan grosir teh; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan
mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik,
sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Manajemen
bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk orang lain; Manajemen usaha dan
operasi pusat data; Pemasangan poster; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pembelian Madu dan
Hasil produksi madu; Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan; Pemotongan pajak; Pemrosesan pesanan secara
elektronik untuk orang lain; Penelitian perniagaan dan pemasaran madu; Penempatan personel, yaitu jasa penyediaan pekerja
terlatih dan material untuk mengelola dan mengerjakan pembersihan peralatan industri dengan benar, yaitu, reaktor, kapal,
tangki, menara vakum, penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Pengadaan,
manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa
online dan melalui pengiriman); Pengelolaan arsip perniagaan; Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan informasi
perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan; Pengelolaan laporan proyek bisnis; Penilaian produk madu; Penjualan Madu
dan Hasil produksi madu; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi
administrasi dan kantor; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Peragaan barang; Perbandingan harga dan evaluasi berbagai
produk; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing;
Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; Toko
Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran
yang menjual produk susu; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman panas dan dingin; Toko-toko Grosir Elektronik;
bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa administrasi
yang berkaitan dengan investasi; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa agensi talent (manajemen
bisnis seniman pertunjukan); jasa analisis pasar; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa bantuan
untuk perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa diskon (-untuk pengecer, -untuk grosir,
untuk promosi pemasaran); jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk lembaran dan gulungan
aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk perhiasan; jasa
distributor grosir untuk produk segar; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa evaluasi statistik data pemasaran;
jasa grosir dan eceran; jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke
database komputer; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa konsultasi rekrutmen bisnis; jasa konsultasi
yang berkaitan dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan,
promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk bisnis; jasa logistik (-untuk manajemen
bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan sumber daya); jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa organisasi dan
manajemen program promosi insentif dan penjualan; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa penggabungan
(merger) dan akuisisi bisnis; jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan; jasa pengumpulan data; jasa penilaian
perusahaan; jasa penjualan hasil laut; jasa penjualan ikan; jasa penjualan produk baja ringan; jasa penjualan: atap baja ringan
,galvalum, reng, hollow, atap Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium, kanal c; jasa penyediaan data bisnis; jasa
periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel,
televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa produksi iklan; jasa ritel; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan
dan minuman beralkohol dan tidak beralkohol; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa toko retail secara online
berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki;
jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; jasa untuk membantu membangun jaringan kontak bisnis; jasa untuk memperoleh
statistik bisnis untuk orang lain; jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha dalam transaksi konsumen dan perilaku
konsumen; jasa-jasa loyalitas pelanggan sehubungan dengan jasa-jasa hotel dan resor; jasa-jasa pengorganisasian untuk
menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan hewan untuk tujuan promosi; kompilasi
dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa
rupa (prototypes), data atau informasi; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan
menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT,
yaitu suatu konsep dimana objek tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan
adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); kompilasi informasi hukum;
kompilasi informasi hukum ke dalam basis data komputer; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; layanan
administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan kantong hukum; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak
makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana
(celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi
(caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur
yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan;
layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian,
penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana
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panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi
dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi,
boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan
periklanan dan manajemen penjualan; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35; layanan toko online
yang menampilkan jasa Pengaturan dan perjalanan wisata diving dan snorkeling di Pulau tujuan komersil; layanan toko ritel
menampilkan kacamata; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri
dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; minimarket;
penerbitan sertifikat hadiah yang memungkinkan untuk ditukar dengan barang atau jasa; pengecer toko serba ada;
pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising); penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi;
penjualan lagu secara digital melalui jaringan online; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung;
penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan; penyediaan informasi komersial yang berkaitan dengan produk konsumen melalui
jaringan komunikasi komputer; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan laporan bisnis
dan / atau komersial; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari penjual dan kinerja
pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi;
promosi penjualan; publikasi naskah publisitas/iklan; sponsor promosi balapan sepeda; toko roti===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072143
: 24/10/2021 08:13:25
:
: Amirudin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Desa Kertomulyo RT. 006 RW. 001 Kecamatan Margoyoso , Kabupaten Pati, Jawa
Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RAHAYU
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 30
: ===Kerupuk; Kerupuk Ikan; Kerupuk bawang; kerupuk ikan; kerupuk rambak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072144
: 24/10/2021 08:34:53
:
: Sutopo

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dukuh Gajah RT. 002 RW. 001 Desa Gajah Kumpul Kecamatan Batangan ,
Kabupaten Pati, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Cap Compreng
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning, Putih
: 30
: ===Garam meja; Garam untuk pengawetan bahan makanan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari tumbuhan
dan rempah-rempah yang diawetkan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; air garam
untuk digunakan dalam koktail; air garam untuk memasak; garam; garam beraroma; garam berbumbu; garam berbumbu untuk
memasak; garam berikat (garam kotak); garam masala; garam meja dicampur dengan biji wijen; garam untuk memasak;
garam untuk mengawetkan bahan makanan; garam yang bisa dimakan; garam, mustard===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021072145
: 24/10/2021 08:45:51
:
: Winarco

540 Etiket

: Desa Bungasrejo RT. 002 RW. 001 Kecamatan Jakenan , Kabupaten Pati, Jawa
Tengah
:
:
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GENTONG JUWANA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih
: 30
: ===Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap manis; kecap; kecap [soy sauce]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072146
: 24/10/2021 08:52:57
:
: Anisah

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Amal Raya No. 17 RT.10/001 Kelurahan Pondok Bambu , Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta
: Setia Dharma S.H.,
: Jalan Ciputat Raya No 3 Rt/04 Rw/07 Pondok Pinang Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Nisaa Fashion
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 25
: ===Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju koko; Baju wanita; Busana Muslim; Mukena; Pakaian muslim; Pakaian, yaitu, setelan baju,
gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja,
T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; baju batik; baju busana muslim; baju setelan; baju untuk
orang dewasa; gamis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072147
: 24/10/2021 08:58:22
:
: Yarjo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Desa Agung Mulyo RT. 001 RW. 001 Kecamatan Juwana , Kabupaten Pati, Jawa
Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: KIDANG KEMBANG
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hitam
: 30
: ===Garam meja; garam; garam berikat (garam kotak); garam yang bisa dimakan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072148
: 24/10/2021 09:05:55
:
: Deni Apriyanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dukuh Taunan RT. 004 RW. 001 DesaTegalarum Kecamatan Jaken , Kabupaten
Pati, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BULAT
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Pink
: 30
: ===Donat berlubang; donat===

740

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 1143 dari 1251

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: D102021072149
: 24/10/2021 09:45:32
:
: TITIK WAHYU NURHAYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Karang Tanjung RT.003 RW .001 Karangtanjung Candi Sidoarjo, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TRAP
: TRAP = Perangkap

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 34
: ===rokok filter; rokok kretek===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021072151
: 24/10/2021 10:23:38
:
: Juni Astuti

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DEMANGAN, RT 09 , JAMBIDAN , BANGUNTAPAN BANTUL , Kabupaten Bantul,
DI Yogyakarta
: Setia Dharma S.H.,
: Jalan Ciputat Raya No 3 Rt/04 Rw/07 Pondok Pinang Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ETENAL HOME DECO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Tua, Hitam, Putih, Abu-abu
: 35
: ===Jasa penjualan barang – barang untuk dekorasi rumah.; Layanan grosir dan eceran dekorasi rumah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072153
: 24/10/2021 10:30:03
:
: Wahyu Purnomo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Mangunan RT. 044 RW. 020 Kel. Bendungan Kec. Wates , Kabupaten Kulon
Progo, DI Yogyakarta, 55651
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Tenggok
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Kuning Kecoklatan
: 30
: ===Kembang Goyang; Kue Kembang Goyang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072154
: 24/10/2021 10:47:32
:
: CV WOODECO INDONESIA

540 Etiket

540 Etiket

: Jalan Pasar Niten No.7 SAWIT 01 Panggungharjo Sewon Bantul , Kabupaten Bantul,
DI Yogyakarta
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Setia Dharma S.H.,
: Jalan Ciputat Raya No 3 Rt/04 Rw/07 Pondok Pinang Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WOODECO INDONESIA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Hijau
: 20
: ===Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Jendela dalam yang tidak tembus pandang (mebel); Kastor mebel, bukan dari
logam; Kayu tenun (mebel) atau anyaman dari kayu; bangku wakil [furniture]; gagang mebel, bukan dari logam; gantungan
handuk [furniture]; kotak alat dari kayu, kosong; kotak dekoratif terbuat dari kayu; kotak kayu; kotak kayu dekoratif; kotak kayu
untuk keperluan kemasan industri; kotak penyimpanan (mebel) untuk peralatan perawatan kuda; kotak surat dari kayu; mebel;
mebel dari rotan; panel kayu dekoratif [furnitur]; ukiran kayu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072155
: 24/10/2021 10:59:16
:
: F. Sarimin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Tegalsari RT.008 RW.004 Kel. Purwosari Kec. Girimulyo , Kabupaten Kulon Progo,
DI Yogyakarta, 55674
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Gumilir Tea – Teh Petani
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hijau, Cokelat
: 30
: ===teh hijau===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: J012021072172
: 24/10/2021 13:03:09
:
: ROZI JARUSMAN

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Babut Taqwa, Kelurahan Bireun Meunasah TGK Gedong, Kecamatan Kota
Juang, Kabupaten Bireuen, Aceh, 24251
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: COFFEE.IN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah dan Putih
: 43
: ===Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); layanan
penyediaan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria,
kantin & cafe; penyediaan makanan dan minuman; warung kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Tipe Merek

: J012021072173
: 24/10/2021 13:11:56
:
: NURLI IBRAHIM

540 Etiket

: Dusun Barat Desa Geulanggang teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten
Bireun, Kabupaten Bireuen, Aceh, 24251
:
:

Merek Kata dan Lukisan
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

:
: AYAH DOLY
: Tidak Ada Terjemahan
: Hitam dan Putih
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar,
ayam goreng, ayam krispy; Tempat penyediaan makanan dan minuman; jasa penyiapan makanan dan minuman; layanan
bawa pulang makanan dan minuman; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe;
menyajikan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman; rumah
makan===
: JID2021072174
: 24/10/2021 13:50:42
:
: Joshua Alva Gerungan, Theresia Gerungan S

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Raya Timur 465 RT/RW 001/006 Karangmekar Cimahi Tengah, Kota Cimahi,
Jawa Barat, 60523
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Octopus Dive Indonesia
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Biru, Tosca, Oranye, Hitam
: 39, 41
: ===Jasa pelayanan perjalanan selam (diving); jasa operator wisata selam; jasa pemandu wisata bawah air dengan diving dan
snorkeling didampingi dan dipandu oleh instruktur selam pofesional; jasa pengaturan perjalanan selam dan snorkeling;
penyediaan informasi perjalanan wisata selam (diving) dan snorkeling di Pulau melalui situs web; penyewaan lonceng selam;
penyewaan lonceng selam dan pakaian selam; penyewaan pakaian selam; penyewaan pakaian selam air dalam; penyewaan
perahu, mobil, sepeda, lonceng selam dan pakaian selam===
===Jasa Pelatihan selam (diving); Kursus selam; Layanan kursus selam (diving); Penyewaan peralatan olah raga selam;
Penyewaan sepatu katak untuk selam; kursus dan pelatihan selam lanjutan; layanan pendidikan, kursus, pelatihan dan
pengajaran selam (diving) dan snorkeling; menyediakan kursus pelatihan selam berkelanjutan; penyewaan peralatan selam
olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072175
: 24/10/2021 14:51:15
:
: Ati Sumiati

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Melati No. 8 RT. 011 RW. 004 Kel. 20 Ilir III Kec. Ilir Timur I , Kota Palembang,
Sumatera Selatan, 30129
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: RBA Collection
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Tosca, Hitam
: 25
: ===Pakaian Pria; Pakaian muslim; Pakaian wanita; cadar; dalaman jilbab; jilbab; kaos kaki; pakaian pria; pakaian untuk pria;
pakaian untuk wanita; pakaian wanita; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan pakaian; syal dan jilbab===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072176
: 24/10/2021 15:18:21
:
: Herwan Begjo Santoso

540 Etiket

: Jl. Sultan Syahrir LR. Anggrek No. 1893 RT. 022 RW. 004 Kel. 5 Ilir Kec. Ilir Timur II ,
Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30115
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: JSECOLD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Muda, Biru Tua, Kuning, Putih
: 30
: ===Jagung goreng; Nasi Jagung; Tepung jagung; keripik jagung; makanan ringan berbasis jagung; tepung jagung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072177
: 24/10/2021 15:25:42
:
: GUNAWAN CHANDRA SE.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. MERBABU NO 40 - F MEDAN, Kota Medan, Sumatera Utara, 20212
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: UNISTAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Putih
: 23
: ===Benang; Benang jahit; Benang nilon; Benang poliester; Benang tukang (sebagai pembatas ukuran atau penanda suatu
bangunan); benang (thread) dan benang rajutan atau tenun (yarn) untuk keperluan tekstil; benang bordir dan benang; benang
dan benang dasar campuran wol; benang dan benang pembuat sepatu; benang jahit dan benang; benang jahit untuk
penggunaan tekstil; benang katun untuk penggunaan tekstil; benang sutra untuk penggunaan tekstil; benang wol dan benang;
benang wol untuk penggunaan tekstil===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072178
: 24/10/2021 15:36:09
:
: Natalia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Griya Maju No. H-2 RT. 027 RW. 003 Kel. Sako Baru Kec. Sako , Kota
Palembang, Sumatera Selatan, 30165
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Pempek 05
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Coklat, Putih, Krem, Abu-Abu
: 29
: ===Pempek; otak-otak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021072180
: 24/10/2021 15:42:20
:
: Timotheus Sudarmadi

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Medokan Baru 3/9, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60119
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INAPACK
:

740

566

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: hijau, jingga
: 35
: ===Agen penjualan; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan ekspor-impor; jasa penjualan makanan dan
minuman; layanan iklan, pemasaran dan promosi; toko; toko online===
: DID2021072182
: 24/10/2021 15:53:12
:
: Yendra Apriyanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Soekarno-Hatta No. 27 RT. 001 Kel. Srengsem Kec. Panjang, Kota Bandar
Lampung, Lampung, 35242
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AL GHOZI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072183
: 24/10/2021 16:14:42
:
: Oky Ferinawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pulau Tegal Gg Apel II No. 81 Waydadi Sukarame , Kota Bandar Lampung,
Lampung, 35131
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SEGORENG POP RICE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Kuning, Hitam, Coklat, Krem, Putih
: 30
: ===rengginang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072184
: 24/10/2021 16:22:08
:
: HENDRIK

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. RIAU UJUNG GG KARYA MAJU PERUM RIAU HOUSING, Kota Pekanbaru,
Riau
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ALEXANDER
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH DAN PUTIH
: 19
: ===Ubin lantai; bahan konstruksi, bukan dari logam; ubin lantai mosaik; ubin lantai tembikar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021072185
: 24/10/2021 16:32:43
:
: Rohana

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Kapt. Cek Syech No. 83 RT. 004 RW. 001 Kel. 24 Ilir Kec. Bukit Kecil , Kota
Palembang, Sumatera Selatan, 30134
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Dapur azka qanita
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Orange, Putih, Cokelat Tua, Kkuning
: 30
: ===Bolu Kojo; Donat berlubang; Engkak Ketan; Kue Delapan Jam; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Legit; Kue Lapis Maksuba; Kue
Lupis; Kue Nastar Keju; Martabak; Roti kelapa; donat; kue basah; kue nastar; kue putri salju; lemper ayam; puding; roti
gandum; roti singkong [roti keju]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072186
: 24/10/2021 16:42:28
:
: Asmiyarni

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Sentosa No. 289 RT. 008 RW. 002 Kel. Sentosa Kec. Seberang Ulu II , Kota
Palembang, Sumatera Selatan, 30265
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NIEQ COLLECTION
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Bata, Hitam, Kuning Muda
: 24
: ===Sarung bantal; Sarung bantal sofa; Selimut; Seprei tempat tidur, khususnya kain petiduran (sprei sarung bantal, selimut);
Sprei tempat tidur; Taplak meja panjang; Taplak meja panjang dari tekstil; kain rajutan; kain rajutan dari benang katun; kain
rajutan dari benang wol; sarung bantal; selimut; selimut tidur===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072187
: 24/10/2021 16:54:34
:
: Timotheus Sudarmadi

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Medokan Baru 3/9, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60119
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INAPACK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau, jingga
: 16
: ===Barang cetakan dan barang-barang yang terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal kosong, buku catatan; Barang
cetakan untuk keperluan periklanan; Barang-barang terbuat dari karton, yaitu file dan folder dokumen, tag untuk kado, kotak
kado; Stiker cetakan; bahan/materi cetakan untuk tujuan iklan dan promosi; barang-barang yang terbuat dari kardus; binder;
kantong kertas; kardus pembawa makanan dan minuman; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri
dari bahan yang dirancang untuk mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas atau karton; kertas dan
karton dan barang-barang terbuat dari bahan itu, yaitu, buku, boks, kartu, amplop, buku catatan, kalendar; kertas karton;
kertas pembungkus; kertas-kertas kemasan; kotak kardus; kotak kemasan kertas; label kertas atau karton===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072188
: 24/10/2021 16:54:52
:
: INDRA GUNAWAN

540 Etiket

540 Etiket

: DSN. GADING RT.001 RW.005, Kelurahan Gadingmangu, Kecamatan Perak, ,
Kabupaten Jombang, Jawa Timur, 61461
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RELION & LUKISAN
: RELION Merupakan Suatu Penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, dan Hitam
: 25
: ===Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal,
sarung tangan, pakaian renang; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana,
celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian
tidur; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak;
alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana
pendek, celana olahraga, celana olahraga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072189
: 24/10/2021 16:58:06
:
: Dina Mardiana

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komp. Perumahan The Green Catleya Residence RT. 106 RW. 009 Kel. Sako Kec.
Sako , Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30163
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Madin Collection
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, Biru
: 25
: ===Baju tidur; Kebaya; Mukena; Pakaian anak-anak; Pakaian muslim; baju batik; baju tidur; cadar; celana panjang; celana
pendek; gamis; gaun pesta; jilbab; kebaya batik (pakaian); kemeja; pakaian; pakaian untuk anak-anak; rok; rok celana;
tunik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021072191
: 24/10/2021 17:23:27
:
: SHAWN DILLON

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. TAMAN GOLF XVIII CG.7/17, RT.004, RW.014, KEL. PORIS PLAWAD INDAH,
KEC. CIPONDOH, KOTA TANGERANG, Kota Tangerang, Banten, 000
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 43
: ===Bar; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria,
kantin dan layanan bar makanan ringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072192
: 24/10/2021 17:51:18
:
: Alfida Rubiah

540 Etiket

: Timu II RT. 002 RW. 001 Desa Timu Kec. Bolo , Kabupaten Bima, Nusa Tenggara
Barat, 84161
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Jayabaru Timu
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hitam, Hijau, Kuning
: 29
: ===minyak kelapa organik untuk digunakan dalam memasak dan persiapan makanan; minyak kelapa organik untuk keperluan
kuliner; minyak kelapa untuk makanan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072193
: 24/10/2021 18:05:58
:
: Alfida Rubiah

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Timu II RT. 002 RW. 001 Desa Timu Kec. Bolo , Kabupaten Bima, Nusa Tenggara
Barat, 84161
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Jayabaru Timu
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, Hitam, Hijau, Kuning
: 30
: ===Kerupuk bawang; Kue Biji Ketapang; Kue Cincin; Kue Keciput; kue jinten / kue biji ketapang; kue keju; kue kering
kastengel; kue nastar; kue putri salju; kue stik bawang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072194
: 24/10/2021 18:06:23
:
: ARI KENDA NATADIKARTA , Ir Edy Djuwito

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: BABAKAN SUKAMULYA RT 001 RW 009 KEL PASANGGRAHAN KEC
UJUNGBERUNG, Kota Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: WARNA HITAM, KUNING DAN PUTIH
: 3
: ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Bahan-bahan perawatan pribadi dan

740

kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar,
toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan
rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse,
gel; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim
kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyakminyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .;
Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Bulu mata rambut asli; Busa pencuci wajah; Busa rambut; Cairan harum untuk tubuh; Cairan penyegar
tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk rambut (kosmetik); Esens rambut; Gel pembersih kepala dan tubuh; Highlighter
wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit,
losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut;
Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di
sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krim
pelurusan rambut; Krim rambut; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit;
Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Lak rambut; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk
kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk
keperluan merias diri; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan spray untuk tubuh;
Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk tangan dan tubuh;
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Losion untuk wajah; Maker wajah (Kosmetik); Masker Wajah; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker
wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker
wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Parfum tubuh yang
disemprotkan; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pemutih untuk digunakan pada
rambut; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perangkat dan set
hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo; Produk
penataan rambut; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk
perawatan rambut; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata,
eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan
pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun cair wajah; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik;
Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan perawatan
kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan rambut tanpa
obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan
wajah; Sediaan tata rias wajah; Sediaan untuk melembutkan rambut; Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk
menghilangkan rambut; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung
obat; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion
untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim
pencukur; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum rambut; Spray wajah (kosmetik); Tisu
penyerap untuk wajah; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin rambut; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion
pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; bahan pewarna rambut; bahanbahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; balm rambut non-obat; balsam non-medis
untuk rambut; balsam rambut; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan
untuk rambut, kult dan bibir; batang kondisioner rambut padat; batu apung untuk digunakan pada tubuh; bedak rambut; bedak
tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah
longgar; bilas warna untuk rambut; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; bubuk kosmetik, krim dan lotion
untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pencuci rambut;
bubuk tubuh berkilau; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa pembersih tubuh dan wajah; butiran
pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cat wajah;
concealer wajah; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk perawatan
tubuh; emolien rambut; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esens tubuh; esens wajah;
gel menjadi alat bantu penata rambut; gel pelindung rambut; gel penata rambut; gel rambut; gel rambut dan mousse rambut;
gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak
mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, semprotan, mousses dan balsem
untuk penataan rambut dan perawatan rambut; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glasir rambut; glitter tubuh;
hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kit tata rias yang terdiri dari
perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit wewanginan khusus untuk digunakan
pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis
untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat,
losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara
untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kondisioner pembersih untuk
digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner rambut,
losion rambut, pewarna rambut; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan
kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh;
kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan
tangan; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim anti-penuaan
untuk wajah; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan
tubuh; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk
untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk scrub
wajah; krim obat menghilangkan rambut; krim pelurus rambut; krim pemutih kulit wajah; krim perawatan rambut; krim
perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim rambut;
krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan
tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan
garam; lem ikatan potongan rambut; lilin obat menghilangkan rambut; lilin penata rambut; losion dan semprotan untuk rambut;
losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion
tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion
wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion dan krim tubuh
beraroma; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut; lotion pelindung rambut; lotion
pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan
kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion tubuh
beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion
untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan
wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up tubuh; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi minyak untuk perawatan
rambut; maskara rambut; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung
obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata,
losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari,
sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial
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packs); masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pemutih kulit wajah; masker penataan
rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker tubuh; masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu
dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan
kosmetik; mengklarifikasi tonik wajah; minyak memperbaiki rambut; minyak penataan rambut; minyak pijat tubuh; minyak
rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak wajah; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan
kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; mousse dan gel penataan rambut; mousse perlindungan
rambut; mousse rambut; mousses menjadi alat bantu penata rambut; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; oil baths
untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik wajah; paket wajah; pasta kosmetik untuk aplikasi ke
wajah untuk menangkal silau; pasta styling untuk rambut; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab rambut; pelembab
tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak
mengandung obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak
mengandung obat; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik;
pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembilasan rambut; pembilasan rambut [kondisioner sampo];
pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemecah rambut [sediaan penataan rambut]; pemelihara rambut; pemelihara
rambut untuk keperluan kosmetik; pemutih rambut; pencerah rambut; pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci wajah
berbentuk bubuk; pengatur tekstur rambut; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak
mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk
semprotan; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyemprot tubuh; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan
sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk
membubuhkan rambut palsu; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations)
untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); persiapan untuk perawatan rambut;
pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan;
pewarna-pewarna rambut; pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pomade rambut; pomade rambut untuk
keperluan kosmetik; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel,
lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan
kulit kepala; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan
yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk
perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan;
produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; rambut rontok; rias wajah; sabun cair pribadi,
sabun pribadi tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun cair untuk
tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun krim tubuh; sabun non-obat untuk wajah; sabun
pengelupasan untuk wajah; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah
dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk
mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat,
gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel
untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun
wajah tanpa obat; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo untuk rambut
manusia; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tanpa obat untuk wajah
dan tubuh; scrub wajah; sediaan dan perawatan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut;
sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kosmetik meminimalkan kerut
untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan
kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan
untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan
untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati
diwajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan meluruskan rambut;
sediaan mencuci rambut; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit;
sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan tanpa obat untuk
digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pembersihan untuk digunakan pada
tubuh; sediaan penataan rambut; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan rambut dan pengaturan rambut; sediaan
penghilang rambut; sediaan penghilang warna untuk rambut; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh
dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab,
krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun
mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan
kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik
dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan tubuh tanpa obat;
sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perawatan, perawatan dan
kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik
menghambat; sediaan pewarnaan rambut; sediaan rambut santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik;
sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan
perawatan tubuh; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan
kosmetik; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan dan menyemir kulit dan alas
kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat dan
memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan memperindah kulit, kulit
kepala dan rambut; sediaan untuk memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan
untuk mengecat rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menghilangkan warna rambut;
sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan
perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut;
sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut permanen; sediaan
untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut;
sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal
rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk
kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis
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khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan
tubuh; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang
lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; semprotan menjadi alat
bantu penata rambut; semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan penata rambut; semprotan rambut; semprotan
rambut dan gel rambut; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi
dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan
sabun yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum penataan
rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; shampo rambut;
stiker seni tubuh; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada
kulit; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih wajah; susu tubuh; susu wajah dan
lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu sekali pakai diresapi
dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner
wajah kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap;
wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; warna rambut; wax rambut; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat,
lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072195
: 24/10/2021 18:20:29
:
: Handoko Salim

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Krekot Jaya Blok I No. 8, RT.002/RW.007, Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar,
Jakarta Pusat DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Agustin S.H.
: GP Plaza Lantai 2 Jl. Gelora II No. 1 Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AIR GUARD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru muda dan Biru Tua
: 5
: ===Anti bakteri; Busa tangan antibakteri; Gel anti-bakteri; Pencuci tangan antibakteri; Sediaan untuk menghancurkan
fungisida, virus, bakteri; Sediaan untuk pembasmi bakteri dan virus; pembersih antibakteri; sabun antibakteri; semprotan
antibakteri; zat antibakteri untuk keperluan medis===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072196
: 24/10/2021 18:24:58
:
: Leni Lestari

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pantura Dusun Sarita RT. 002 RW. 001 Desa Punti Kec. Soromandi , Kabupaten
Bima, Nusa Tenggara Barat, 84163
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Lentera Donggo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah, Kuning
: 24
: ===kain tenun; kain tenun untuk dijadikan barang pakaian; kain tenunan digunakan dalam pembuatan pakaian untuk
digunakan dalam ruangan bersih===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021072197
: 24/10/2021 18:39:05
:
: NEO AZMY FIRDAUZ

540 Etiket

: Kepatihan RT/RW 002/001, Kel/Desa Kepatihan, Kec. Tulangan, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur, 61273
:
:
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Cengkehin + Lukisan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, kuning Emas
: 30
: ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Kerupuk kopi; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi
giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi seduh; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan;
Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Minuman Kopi Hawai; Minuman
berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang mengandung susu; Moccacino (minuman yang terdiri dari
bahan berupa susu, kopi dan cokelat); affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; bahan pengganti kopi; biji
kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; campuran kopi; campuran kopi dan sawi putih; campuran sawi
putih dan sawi putih untuk digunakan sebagai pengganti kopi; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; es kopi;
esensi kopi; isian kantong penyaring kopi tetes; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kopi; kopi
bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi giling; kopi instan; kopi tanpa kafein; kopi yang
belum dipanggang; kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; minuman berbahan dasar kopi; minuman biji kopi; minuman
dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi; minuman kopi dengan campuran susu; minuman
sediaan berbahan dasar kopi; minuman yang terbuat dari kopi; olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi;
pengganti kopi berbahan dasar chicory; penyedap kopi; permen rasa kopi.; polong kopi barley, terisi; polong kopi ginseng,
diisi; polong kopi, terisi; sawi putih [pengganti kopi]; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar
kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072198
: 24/10/2021 18:46:48
:
: Nuraidah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Kore RT. 014 RW. 007 Desa Naru Kec. Sape , Kabupaten Bima, Nusa
Tenggara Barat, 84182
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Karipi
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning, Cokelat
: 30
: ===Keripik Bawang; Stik Keju; kue jinten / kue biji ketapang; kue nastar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072199
: 24/10/2021 19:00:33
:
: Arif Budiman

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Kalende RT. 007 RW. 004 Desa Naru Kec. Sape , Kabupaten Bima, Nusa
Tenggara Barat, 84182
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Diman Ice Cool
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 32
: ===Minuman jus buah; jus buah; minuman berbahan dasar buah; minuman buah; minuman buah dan jus buah; minuman es
buah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072200
: 24/10/2021 19:20:44
:
: Asni Handayani

540 Etiket

: Dusun Sumbawa RT. 006 RW. 003 Desa Bontokape Kec. Bolo , Kabupaten Bima,
Nusa Tenggara Barat, 84161

Halaman 1155 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: La Ni Ba'e
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hitam, Kuning, Hijau, Orange
: 29
: ===Minuman berbahan dasar susu; Minuman yang berbahan dasar susu; jagung manis, diolah; minuman berbahan dasar
susu; minuman pengganti makanan nabati berbasis susu; minuman susu yang mengandung rasa; minuman yang terutama
terdiri dari susu; susu dan minuman susu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072201
: 24/10/2021 19:29:32
:
: Muhammad Izzul Islam

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Lintas Pesanggrahan RT. 006 RW. 003 Desa O'o Kec. Donggo , Kabupaten Bima,
Nusa Tenggara Barat, 84162
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TAMBULATE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hitam
: 30
: ===kopi; produk-produk kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072202
: 24/10/2021 20:11:13
:
: LIONG PANGKIEY, PONG

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JI. Sukomanunggal Jaya 9/43, RT.001 RW.003, Kel. Sukomanunggal, Kec.
Sukomanunggal, Surabaya, 60188, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60188
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SKYLARK
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 25
: ===Baju Hangat; baju dalam; baju olahraga; celana olahraga; celana panjang; celana pendek; dasi; dasi kupu-kupu; daster;
ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; kaos; kaos kaki; kaos oblong; pakaian; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria,
wanita dan anak-anak; sandal; sandal jepit; sandal selop; sarung; sarung tangan; selop; sepatu; sepatu bot; topi berukuran
kecil yang pas di kepala; topi dan peci===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021072205
: 24/10/2021 21:39:11
:
: PUTRI OKTAVIANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMP DPR I NO.34, RT.003/RW.002, KEL. KEBON JERUK, KEC. KEBON JERUK,
JAKARTA BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata dan Lukisan

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: OSPACE
: SUATU PENAMAAN

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: UNGU
: 25
: ===Tutup kepala; alas kaki; pakaian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072206
: 24/10/2021 21:41:25
:
: M. Alianur

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jakarta Blok BI No.08 RT. 064 Perum Korpri Kel. Loa Bakung Kec. Sungai
Kunjang , Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75126
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ALIDAH
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Kuning Tua
: 30
: ===Kue kering (pastri); kue basah; kue bolu; kue, biskuit, kue kering; kukis (kue kering); roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072208
: 24/10/2021 22:05:18
:
: Ambar Wahyuningsih

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. P. Diponegoro RT. 18 Kel. Bukuan Kec. Palaran , Kota Samarinda, Kalimantan
Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SA Patimah Jaya
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hitam, Abu-Abu, Cokelat
: 30
: ===Amplang; Kerupuk Ikan; kerupuk ikan; kerupuk stik ikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021072209
: 24/10/2021 22:10:26
:
: Candra SE

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Krajan RT 03 RW 02, Kel Pelemkerep, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DESYA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah dan Hitam
: 43
: ===Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa penyediaan akomodasi hotel sementara; Layanan biro
akomodasi (hotel, rumah kos); Layanan perhotelan (hospitality); Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan
dan minuman]; Penyediaan akomodasi untuk wisma; jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos]; layanan biro akomodasi
[perantara pemesanan untuk hotel, rumah kos atau sejenisnya]; layanan hotel dan motel; layanan hotel, motel, dan rumah kos;
layanan rumah kos; layanan wisma; menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah kos; menyediakan
akomodasi sementara di rumah kos; menyediakan layanan hotel dan motel; menyediakan layanan wisma; pemesanan rumah
kos; reservasi akomodasi sementara di hotel dan rumah kos===

740

540 Etiket

Halaman 1157 dari 1251

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072210
: 24/10/2021 22:15:29
:
: Wina Widyaswara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Anggrek Bukit RT. 022 No. 07 Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu , Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, 75124
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: UWIN SNACK
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning
: 30
: ===Amplang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072211
: 24/10/2021 22:26:32
:
: Arnold Asso

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Leo Mameri RT. 004 Kel/ Desa Sempan Kec. Mimika Baru , Kabupaten Mimika,
Papua, 99952
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HIPASSO SAYC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih, Hijau
: 30
: ===Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; tepung*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072212
: 24/10/2021 22:39:28
:
: Purnama Alam

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. PASANTREN ALFALAH BIRU KP. BABAKAN/TANJAKAN RT/RW 003/004 KEL.
MEKARGALIH KEC. TAROGONG KIDUL, Kabupaten Garut, Jawa Barat
: Setia Dharma S.H.,
: Jalan Ciputat Raya No 3 Rt/04 Rw/07 Pondok Pinang Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: My Cuan
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Merah, Putih
: 30
: ===Bola-bola kecil yang terbuat dari tepung tapioka; Bumbu Mie Aceh; Bumbu Soto Mie; Bumbu mie goreng; Bumbu mie
kuah; Hidangan dan makanan siap saji yang berbahan dasar utama pasta; Makanan beku terutama terdiri dari mie; Makanan
siap saji berbahan dasar mie yang dibekukan; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang didinginkan; Makanan siap saji
berbasi beras; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari beras; Makanan siap saji kering dan cair, terutama
terdiri dari mie; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari pasta; Makanan siap saji yang mengandung (terutama)
mie; Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie; Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie Celor; Mie Gomak; Mie Jalak
Sabang; Mie Keriting; Mie Koba; Mie Korea; Mie Lendir; Mie Pantiaw; Mie Sagu; Mie Tarempa; Mie Terbang; Mie Titi; Mie
Vietnam; Mie beras cina; Mie italia; Mie jepang; Mie kering (rehydratable) seperti soba kering (organik), udon kering (organik),
ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie kering untuk bayi termasuk udon kering untuk bayi, spageti kering untuk
bayi dan somen kering untuk bayi.; Mie segar; Mie shirataki; Mie yang dibekukan hingga ke bagian dalam; Mie yang
didinginkan; Mie yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan,
atau sayuran; Mie yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari Singkong; Nasi, pasta dan mie; Tepung tapioka untuk
makanan; bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; chow mein [hidangan berbasis mie]; chow mein mie; kopi, teh, kakao, gula,

740

Halaman 1158 dari 1251

beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; makanan gurih siap saji dalam bentuk pizza; makanan gurih siap saji di kelas ini
terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan
ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan siap saji berbahan
dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan siap saji kering; makanan siap saji terutama terdiri dari sereal
dan biji-bijian; mie Cina; mie ayam; mie bebas gluten; mie beras; mie berbahan dasar kelor; mie gandum; mie goreng; mie
hakka; mie instan; mie instan Cina; mie kacang; mie kacang pati; mie kelor berwarna hijau; mie kering; mie kering bahan
pengganti kopi; mie ramen; mie sayur; mie soba; mie soba instan; mie somen; mie telur; mie tepung; mie udon; mie udon
instan; mie yang mengandung kelor; mie yang mengandung larva serangga; mie yang mengandung serangga; mie yang
terbuat dari tanaman kelor; mie, dimasak atau tidak dimasak; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; tapioka; tapioka dan
sagu; tapioka untuk makanan; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; tepung tapioka;
tepung tapioka*===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072213
: 24/10/2021 22:48:43
:
: Bernard Dominggus Ansaka

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mangga RT. 005 RW. 000 Kel. Wanagon Kec. Mimika Baru , Kabupaten Mimika,
Papua, 99952
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AMURO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Cokelat, Biru, Putih
: 30
: ===Biji kopi; Kopi bubuk; biji kopi panggang; kopi; kopi bubuk; produk-produk kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072214
: 24/10/2021 22:52:12
:
: AMIN PUJIANTO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUSUN SENGON RT.001/RW.005 DESA SAMBILAWANG, Kabupaten Mojokerto,
Jawa Timur, 61371
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CAMOO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: KUNING, HITAM, ORANGE, ABU-ABU
: 25
: ===Baju Hangat militer; Masker wajah (pakaian); Pakaian dinas seragam; alas kaki militer; baju militer; blus militer; celana
dinas; celana militer; celana panjang militer; jaket militer; mantel militer; pakaian militer; sabuk militer; sarung tangan militer;
sepatu; sepatu Latihan; sepatu atletik; sepatu bersepeda; sepatu bola voli; sepatu bot militer; sepatu bot semata kaki; sepatu
bot tentara; sepatu datar; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu karet; sepatu kulit;
sepatu lari; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu santai; sol untuk sepatu; suspender militer; tas sepatu sepak bola;
topi militer; topi militer dengan visor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021072215
: 24/10/2021 22:57:14
:
: Iwan Billy Eliezer

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Yoboi/ Kehiran 1 RT. 002 RW. 001 Kel. Yoboi Kehiran Kec. Sentani , Kabupaten
Jayapura, Papua, 99352
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: Bhuyakha

540 Etiket

Halaman 1159 dari 1251

566

Arti Bahasa

: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Cokelat, Hijau, Kuning, Putih
: 30
: ===Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; tepung*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072216
: 24/10/2021 23:07:06
:
: Yavaroh, SE

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum Artas BTI, Jl. Damanhuri Blok BW No. 19 RT. 026 Kel. Mugirejo Kec. Sunga
Pinang , Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75117
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Rempah Sakti
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 30
: ===Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Minuman berbahan
dasar teh dan teh herbal; Teh serai; minuman serbuk berbahan dasar rempah (jahe, kunyit, temulawak)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072217
: 24/10/2021 23:37:44
:
: Taufan Dwiki Diras

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Gunung Belah No. 64 RT. 051 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong , Kabupaten Kutai
Kartanegara, Kalimantan Timur, 75513
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ideaborneo
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 20
: ===Dipan; Lemari berlaci; Lemari hias; Lemari kecil; Lemari rias; Meja [Perabotan]; Meja [furnitur]; Meja dapur; Meja kecil;
Meja televisi; Perabotan rumah, bagian untuk perabotan, bingkai, khususnya kayu dan bahan penggantinya, atau plastik;
Tempat duduk; alat kelengkapan furnitur, bukan dari logam; bagian furnitur; furnitur dalam ruangan; furnitur kamar tidur;
furnitur tempat duduk; kursi kantor; lemari; lemari [perabot]; lemari berlaci; lemari dapur; lemari dinding; lemari pakaian; meja;
meja kantor; meja makan; partisi furnitur; partisi furnitur dari kayu; perabotan dapur; prasmanan; rak; rak furnitur; rak kayu
[perabot]; rak pakaian [perabot]; rak penyimpanan; rak untuk penyimpanan; ranjang kayu; tempat tidur; tempat tidur kayu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072218
: 24/10/2021 23:41:29
:
: Jason Wiranata Sanjaya

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jln. Cibubur No. 1 RT/RW 005/004, Krendang, Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Dr. Lucky
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 3
: ===Aftershave; Air beling; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Amplas
besi; Amplas cat duco; Amplas kayu; Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Aromatik diffuser; Baby soaps; Bahan

740

Halaman 1160 dari 1251

kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau
kosmetik.; Bahan pengawet kulit (pengkilat); Bahan riasan; Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Bahan-bahan perawatan
pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak,
penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk
perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir,
semprotan, mousse, gel; Balsam bayi (lilin lebah) tidak mengandung obat; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur;
Balsem kecantikan; Balsem mata; Bantal mata mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; Barang-barang
kosmetik yaitu minyak rambut, minyak wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis,
cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik,
bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Batang kondisioner;
Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa
kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Belau cucian; Bibit parfum; Bintang terima 3; Bubuk
sampo; Bubuk toilet; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Bumbu Mayat;
Bunga Rampe; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pembersih; Busa pencuci wajah; Busa rambut; Cairan Esensi; Cairan atau zat
untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar; Cairan atau zat pembersih
saluran bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar diesel; Cairan atau zat pembersih sisa
pembakaran pada ruang pelumasan mesin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih
sistem bahan bakar diesel; Cairan atau zat untuk membersihkan komponen-komponen rem kendaraan; Cairan atau zat untuk
membersihkan tar jalan, getah pohon, dan serangga membandel pada permukaan kendaraan; Cairan bernutrisi untuk bulu
mata; Cairan harum untuk tubuh; Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan
pembersih karat; Cairan pembersih kotoran (lumpur) yang melekat; Cairan pembersih kotoran yang mengandung kalsium;
Cairan pembersih transmisi otomatis; Cairan pembersih untuk pendingin mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara
disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak mengandung obat; Cairan untuk menyetrika; Cairan
untuk menyetrika untuk digunakan dengan mesin penguap pakaian; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Coating kaca
mobil; Cologne bayi; Deodorant stick; Deterjen bayi; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair
konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk sediaan pembersih untuk
meningkatkan kualitas laundry; Deterjen untuk keperluan binatu; Dispenser pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut;
Dupa dalam kemasan; Dupa yang disemprotkan; Eksfoliator; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens
and minyak yang mudah menguap; Esens rambut; Esensi untuk keperluan kosmetik; Eyeliner; Fondation yang lembut; Garis
Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel
pelangsing (kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah
bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi berendam dan
shower bukan untuk keperluan medis; Gincu; Highlighter; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik);
Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling
wajah; Hyaluronic serum; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik; Isi ulang untuk dispenser pengharum ruangan
listrik; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain Penggosok; Kain amplas dari pasir; Kain
penyeka [perlengkapan mandi]; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah
untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi;
Kolonye; Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar
rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.;
Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid
foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut;
Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan
eyeliner; Kosmetik, lip cream, lipstik, blush on, spon, penghapus make-up, eyeshadow, maskara, bedak, bulumata palsu
(extension), masker, perawatan kulit, eyeliner, pensil alis.; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi
garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah
kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm
cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim flek (kosmetik);
Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim
leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk
pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim
pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim
pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya;
Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk
menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak mengandung
obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak
mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak,
losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Kuku buatan; Kumur gigi yang tidak mengandung obat;
Lak rambut; Larutan pembersih muka; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk
tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri;
Lembaran untuk pori-pori di hidung; Lembaran, bantalan, ban, cakram dan roda abrasif; Lilin leleh; Linen untuk menghilangkan
minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); Lipensetip; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti
ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray
untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV;
Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat
untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan
tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering
(kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Make up remover gel; Make
up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Malam pembuat sepatu; Malam tukang sepatu; Malam untuk kulit; Malam untuk
sepatu; Maskara; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit
sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah
arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker
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wajah yang dipakai saat tidur; Media abrasif untuk keperluan dapur (pembersihan); Minyak bayi; Minyak memperbaiki rambut
Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk
mandi pancuran; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak,
krim dan losion untuk kulit; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Mousse (busa) untuk bercukur; Nyongyong; Obat
kumur; Obat kumur oral; Obat kumur tidak mengandung obat; Odol; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry;
Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pasta cuci tangan (non-medis); Pasta gigi dan
obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer]
kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab kulit sensitif; Pelembab
mata untuk penggunaan kosmetik; Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain untuk barang-barang keperluan
bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut pakaian; Pelet (Minyak); Pelicin pakaian; Pembasmi jamur yang pada
kaca mobil; Pembersih; Pembersih Badan; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih blok mesin
mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih kaca; Pembersih karpet; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pembersih
kulit non medis; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih mobil; Pembersih serba guna; Pembersih
toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih untuk mandi bayi; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pembilas kain;
Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih ketiak; Pemutih
pakaian; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Pencuci tangan; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak
mengandung obat-obatan; Pengawet kulit (poles); Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan; Pengharum ruangan yang
disemprotkan; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior; Pengkilap serba guna (semir ban); Penguat kuku dan
pembersih cat kuku; Penguat warna pada kain; Penjernih; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyegar kain
untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Penyegar nafas tidak mengandung obat; Penyegar ruangan; Penyegar
udara ruangan; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang
sudah dilembabkan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh;
Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut; Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi;
Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata; Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis
dalam pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi;
Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk
pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pomade alis; Pomade bibir;
Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik
untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan kecantikan;
Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat;
Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang
mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit;
Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih kulit dan badan; Produk perawatan rambut; Produk-produk makeup,
seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan
alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku;
Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang sudah diberikan wewangian; Pupur; Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed
diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun
dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair,
padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan
untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk
membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk
mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan
cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan cairan dan
sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan dasar untuk tata rias
wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kimia untuk
mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah tangga (cucian); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik
seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam
bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus
riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik
untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu
kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan
kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat; Sediaan mandi; Sediaan
mencuci pakaian dan tekstil menggunakan tangan; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih pribadi;
Sediaan pembersih untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid); Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan
pembersihan untuk penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat);
Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk
keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan pengelupas cat dan sticker; Sediaan pengelupasan atau
penghilangan cat dan pernis; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan penghapus perekat; Sediaan penghilang noda untuk
keperluan laundry; Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan kulit dan
kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk
keperluan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan
perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk
rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan peredam cucian; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian;
Sediaan perlindungan dari sinar matahari; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk
tangan; Sediaan sebelum bercukur; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan sediaan untuk
membuang lemak; Sediaan setelah bercukur; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan
penghapus riasan; Sediaan tata rias wajah; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk keperluan pembersihan; Sediaan untuk
mandi dan mandi; Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk melembutkan rambut; Sediaan untuk membersihkan (tidak
mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan saluran pipa;
Sediaan untuk memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk menata rambut;
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Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk menghilangkan kerak air
untuk kebutuhan rumah tangga; Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok
kendaraan; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan
antibakteri untuk membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat;
Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan pembersih untuk keperluan industri, yaitu komposisi
berbasis pelarut untuk pembersihan dan dekontaminasi reaktor, kapal, tangki, menara vakum, alat penukar panas, perpipaan,
kolom penyulingan, dan peralatan industri lainnya.; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Sediaansediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh,
pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Sediaansediaan pewarna bibir; Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); Semir sepatu;
Semir sepatu bot; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Semprotan pembersih karpet;
Semprotan untuk keperluan pribadi yang tidak mengandung obat; Senyawa wewangian; Serum Kulit Dengan Asam
Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir;
Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum
pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Shampo berbentuk
batangan; Sipat; Sipat (Kosmetik); Siwak; Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut; Spray wajah
(kosmetik); Standar pelembut kain; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu
pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tambalan pemutih
gigi; Tanah liat (kosmetik); Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu basah bayi; Tisu
deodoran; Tisu diresapi sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap untuk
wajah; Tisu yang diresapi dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian;
Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner
wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Udara
yang dimampatkan dalam kaleng untuk tujuan pembersihan dan penghapusan; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Warna alis;
Wax polishing (malam pemoles); Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan
pelembab untuk kulit; Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat tambahan untuk perawatan kulit,
yaitu, sediaan perawatan kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; Zat
untuk menurunkan kelembaban untuk penggunaan rumah tangga; abrasive fleksibel; abrasive industri; abu vulkanik untuk
dibersihkan; aditif cucian; agen pembilas pencuci piring; agen pembilas untuk cucian; agen pencuci untuk tekstil; air bunga
jeruk [sulingan herbal]; air lavender; air linen beraroma; air mawar [sulingan herbal]; air parfum; air toilet biasa; air toilet yang
mengandung minyak ular; air wangi; alis palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri]
[deterjen]; amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas; amplas untuk mengasah pensil gambar; amril; anti keringat; anti
keringat (pembersih badan); antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan
pribadi; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; aplikator semir sepatu yang mengandung semir sepatu; aroma
diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial]; aromatik untuk keperluan rumah tangga; astrigen untuk wajah tidak
mengandung obat; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan kimia pencerah
warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih untuk keperluan rumah
tangga; bahan pembersih untuk membersihkan permukaan; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan pewarna rambut;
bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan dan sediaan pembersih;
bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; baju-baju bayi yang diresapi; bakhoor;
balm cukur; balm dan krim setelah bercukur; balm rambut non-obat; balsam non-medis untuk rambut; balsam rambut; balsem
bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk
rambut, kult dan bibir; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan medis; band abrasif; bantalan diresapi dengan
sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up;
bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu
atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; basis
make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang
dupa; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat; batu apung; batu apung buatan; batu apung
untuk digunakan pada tubuh; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik beraroma; batu
pemulih kaki; batu penghalus; batu tawas [astringen]; batu tripoli untuk dipoles; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan
mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan
(Highlighter); bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik;
bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anakanak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; benzine penghilang noda; berkumur,
bukan untuk tujuan medis; bilas warna untuk rambut; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut
Jepang]; blau cuci; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan
kosmetik; body shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk
bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter
kosmetik; bubuk gosok; bubuk kaki tanpa obat; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi
tanpa obat; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
bubuk pacar; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi; bubuk pemoles; bubuk pencuci rambut; bubuk
pewangi anti bau badan; bubuk sabun; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubukbubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; bulu mata palsu; busa cukur; busa kosmetik yang mengandung tabir surya;
busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk digunakan di mandi
pancuran (shower); busa untuk mandi berendam dan pancuran; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran
penggosok wajah; cairan gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil;
cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan pencuci; cairan
penghapus kutek; cairan penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan
rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik;
cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak
esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cairan untuk pembersih
injector; cat krom; cat kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat sediaan pengupasan; cat
wajah; cat, pernis dan pernis menghapus komposisi; celak mata; cemerlang; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; cologne
setelah bercukur; colognes, parfum dan kosmetik; compacts / kompak yang mengandung make-up; concealer [kosmetik];
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concealer untuk flek dan noda; concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan
kosmetik; cotton buds untuk penggunaan pribadi; cream bath campuran bunga kering dengan rempah-rempah; cuci buah dan
sayuran; cuci masker; dandan; dandanan teater; darah teater; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan
tekstur lebih ringan (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar (Eye primer); dasar
untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku; degreas, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; deodoran;
deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian];
deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran
untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk perawatan
tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan
ketiak untuk penggunaan pribadi; detergen untuk menghilangkan jamur; deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen cucian;
deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk;
deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen piring; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen rumah tangga yang
mengandung bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk
mobil; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk keperluan rumah tangga];
deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; deterjen, tissue basah; diamantine
[abrasif]; dupa; eau de parfum; eau de toilette; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak aromatik;
ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit; emolien kulit untuk
keperluan kosmetik; emolien rambut; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh; emulsi
tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan
kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; enamel kuku; esens pemutih; esens perawatan kulit non-medis; esens
tubuh; esens untuk kulit; esens wajah; esensi badian; esensi halus; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk
keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan
[minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [zat eterik]; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak;
fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; garam mandi; garam
mandi beraroma; garam mandi kosmetik; garam mandi tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi,
bukan untuk keperluan medis; garam pemutih; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel
dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel kosmetik; gel kuku; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau
memperpanjang tan; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi dan mandi, bukan
untuk tujuan medis; gel mandi tidak mengandung obat; gel mandi, krim dan minyak; gel mata; gel mata untuk keperluan
kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel pasta gigi; gel patung; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit
[kosmetik]; gel pelindung rambut; gel pemanas non-medis; gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel penata rambut; gel
penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel rambut; gel rambut dan
mousse rambut; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel tanpa obat; gel tanpa obat
untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk mandi
dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk
tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah
untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; gel, semprotan, mousses dan balsem
untuk penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit; gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; geraniol;
ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glasir cucian; glasir pati untuk keperluan binatu; glasir rambut; glitter
dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter kuku; glitter tubuh; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan
kosmetik; greasepaint; gulungan abrasif; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk
basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih kebersihan feminin; handuk, kain
dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; heliotropin;
hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter
(kosmetik); hio; ionone [wewangian]; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan listrik; isi ulang aroma untuk dispenser
aroma ruangan non-listrik; isi ulang aroma untuk reed diffusers; jel dan krem untuk mandi shower; jel dan krim untuk mandi
shower; kain abrasif; kain ampelas; kain amplas; kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kain dan kertas abrasif; kain
diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan kacamata; kain diresapi
dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan sediaan
pembersihan; kain diresapi dengan sediaan pemolesan untuk dibersihkan; kain diresapi untuk debu; kain diresapi untuk
pemolesan; kain kaca [kain abrasif]; kain make-up dari kapas; kain pembersih, debu atau pemolesan diresapi; kain yang
diresapi sediaan pembersih; kamar mandi tanpa obat; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk
kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan; kapas pemupur diresapi dengan
sediang untuk menghapus make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur pembersih; kapur sirih; kapur untuk make-up;
kapur untuk penggunaan kosmetik; karbida logam [abrasive]; kaset untuk membubuhkan wig; kaus kaki diresapi dengan krim
pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi; kemenyan; kepingan baja untuk digunakan sebagai bahan abrasif
pada sandblasting; kertas abrasif; kertas ampelas; kertas amplas; kertas amplas untuk mengasah pensil gambar; kertas
polishing; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kerucut dupa dan dupa; kerucut
pinus beraroma; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan
lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk
mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata; kit tata rias yang terdiri dari
perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit wewanginan khusus untuk digunakan
pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu, unit-dosis
untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti keringat,
losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi, mutiara
untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; komposisi abrasif yang
digunakan dalam pembuatan cat logam; komposisi pelepas cat; komposisi pelepas pernis; kompres mata untuk keperluan
kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kain; kondisioner kuku; kondisioner kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan
dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner rambut, losion
rambut, pewarna rambut; kondisioner sampo; korundum [abrasif]; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak,
menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam
bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan
kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan
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pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik
dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari;
kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit antipenuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung
obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis,
mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi;
kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk
wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan;
kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai
komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik
yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir,
maskara, pembersih make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner
cair, maskara, pensil bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk
untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim; krim after-shave (non-obat); krim after-sun untuk keperluan
kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan
kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak
mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan
kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh;
krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar
matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim
exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara;
krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah
dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan
lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk
keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit
untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim
mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim
matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk
menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik;
krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus
rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih nonobat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim
pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan
kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri;
krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim
perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim
rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah
dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim
tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim
tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat
untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi;
krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari
kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik);
krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan
tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim,
losion dan gel penyamakan; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; krim, minyak,
lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kristal
mandi, bukan untuk keperluan medis; kuku buatan akrilik; kuku buatan bubuk; kuku buatan dari logam mulia; kuku jari kaki
palsu; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; kunko [fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; kutek kuku;
lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; larutan pembersih bioteknologi untuk memecah bahan organik dan
menghilangkan noda; larutan pembersih untuk peralatan sterilisasi ultrasonik gigi; lem ikatan potongan rambut; lem untuk
menguatkan kuku; lembar abrasif; lembar pengering antistatik; lilin bahan kulit; lilin boot; lilin carnauba polishing untuk
penggunaan laut; lilin carnauba polishing untuk penggunaan mobil; lilin kumis; lilin lantai; lilin mobil; lilin obat menghilangkan
rambut; lilin pembuat sepatu; lilin pemoles; lilin penata rambut; lilin penjahit; lilin penjahit dan tukang sepatu; lilin pijat, selain
untuk keperluan medis; lilin tanpa selip untuk lantai; lilin tukang sepatu; lilin untuk keperluan kecantikan; lilin untuk lantai
parket; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion untuk kulit; losion bayi; losion dan krem pelembab badan dan
kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (nonmedis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion pelembab stimulasi
non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah
bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk
perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung
obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah
berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan
mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab antipenuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk
mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion
masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-
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obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut;
lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih
kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk
wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk tangan; lotion
perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan
penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion
rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari
untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim
perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik;
lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk
jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion
untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up
bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up
mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim;
make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan
rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; maskara rambut; masker kaki untuk
perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak
mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda,
krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning
matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit
wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan;
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker
pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk
wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker
rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker
tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit;
masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah
[kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah
smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat;
membersihkan dan mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan kapur;
membersihkan pelarut, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok;
membersihkan sediaan untuk daun tanaman; membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; membersihkan, menggerus dan
memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion; memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci soda, untuk
membersihkan; menggiling foil; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; menghidrasi; mengklarifikasi tonik wajah; mint
untuk wewangian; minyak Kolonyo; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak
aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak atsiri citron; minyak bergamot; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur
untuk tujuan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak esensial
aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu;
minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk beraroma;
minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan;
minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan umum; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak
esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan pribadi;
minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak esensial untuk
penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak gaultheria; minyak jenggot; minyak kasturi
[wewangian]; minyak kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak kutikula;
minyak lavender; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak
mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan kosmetik;
minyak mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak
memperbaiki rambut; minyak non-obat; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelindung
matahari [kosmetik]; minyak penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak penyamakan matahari; minyak
peppermint [wewangian]; minyak perlindungan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak pinus untuk membersihkan
lantai; minyak pohon teh; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak setelah matahari; minyak
setelah matahari [kosmetik]; minyak terpentin untuk degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk keperluan
pembersihan; minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak
untuk sediaan pembersihan; minyak wajah; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika
dipanaskan; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan
kulit; minyak-minyak perawatan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse dan gel penataan
rambut; mousse perawatan kulit; mousse perlindungan rambut; mousse rambut; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat
bantu penata rambut; musk alami; musk sintetis; mutiara mandi; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan
obat menghilangkan rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat;
obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat untuk hewan peliharaan; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; oil baths
untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk
keperluan kosmetik; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty
pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket
masker untuk keperluan kosmetik; paket wajah; palet pengkilap bibir; palet perona mata; parfum; parfum air wangi; parfum
cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan
cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasir abrasif; pasir untuk sandblasting;
pasta abrasif; pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi dalam bentuk permen
karet; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke
wajah untuk menangkal silau; pasta pemutih gigi; pasta styling untuk rambut; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta
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untuk tangkai pisau cukur; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pati cucian; pelarut pembersih,
selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan
pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai
kosmetik; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan,
tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan
krem untuk badan dan kulit; pelembut kain; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pelicin dan pengharum pakaian yang
akan di setrika; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelindung
terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pelunak
kutikula; pembentuk garis bibir; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan
pewangi; pembersih berbasis kimia bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di industri dan rumah tangga
(selain untuk digunakan dalam proses manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi bahan organik dan
hidrokarbon; pembersih berbentuk krim; pembersih busa untuk penggunaan pribadi; pembersih daerah kewanitaan tidak
mengandung obat; pembersih dinding ban; pembersih jendela; pembersih jok; pembersih kamar mandi; pembersih karang gigi
(tidak mengandung obat); pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kipas angin; pembersih kulit; pembersih oven;
pembersih pakaian selam; pembersih rumah tangga; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk bubuk; pembersih
saluran pembuangan kimia dalam bentuk cairan; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk gel; pembersih semprot;
pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih semprot
untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih tangan; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih
untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik;
pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan
umum dan serbuk; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan,
pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilas akhir cucian; pembilas
gigi; pembilasan rambut; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemecah
rambut [sediaan penataan rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah
pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih bokong;
pemutih cucian; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih rambut;
pemutih selakangan; pena cat kuku; pena cat kuku remover; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencerah
rambut; pencuci muka; pencuci tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci
vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pencuci wajah berbentuk bubuk; pencucian cucian; pencucian mata,
bukan untuk tujuan medis; penetral bibir; penetral untuk pengeritingan permanen; pengatur tekstur rambut; pengawet untuk
kulit [poles]; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; pengeras kuku;
penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku; pengharum ruangan;
penghilang cat kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang enamel
kuku; penghilang kapur; penghilang lem [selain untuk keperluan industri]; penghilang lemak; penghilang lilin lantai [sediaan
gerusan]; penghilang limescale; penghilang noda; penghilang noda hewan peliharaan; penghilang pernis; penghilang riasan
mata; penghitam alis; pengkilap bibir; pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; peningkat bawah mata;
pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk
bibir; pensil untuk keperluan memutihkan gigi; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu
setelah matahari, gel dan minyak; penyedap untuk minuman [minyak esensial]; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar
nafas, bukan untuk tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka
yang dilembabkan terlebih dahulu dan tissue yang diresapi dengan bahan pembersih; penyeka yang diresapi dengan sediaan
dan bahan-bahan untuk membersihkan dan memoles; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan
losion wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab;
penyemprot tubuh; peralatan mandi tanpa obat; perasa kue [minyak esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perasa
makanan disiapkan dari minyak esensial; perasa menjadi minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa
menjadi minyak esensial, untuk tembakau; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan
rambut dan sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu
mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku
palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan
kosmetik; perona mata; perona mata berupa kilauan (Eyeshadow glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim (Cream
blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan
pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk
keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari
ekstrak kayu birch; pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna
janggut; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna
untuk keperluan toilet; pewarna-pewarna rambut; pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin untuk
keperluan kosmetik; poles gigitiruan; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar; pomade rambut; pomade rambut untuk
keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik]; potpourris [wewangian]; preparat dan
bahan membersihkan dan mencuci untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan mandi pancuran (shower)
yang tidak mengandung obat; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat
pelembab setelah bercukur; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang
warna] untuk keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk dan sediaan kosmetik perawatan
kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes)
dan semprotan (sprays); produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat kuku; produk dan sediaan
yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat mulut dan gigi; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan
untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tangan dan
kaki; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk mandi
non-medis; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pembersih rumah tangga; produk pemutih (kosmetik); produk
pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obatobatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan kecantikan; produk perawatan untuk melindungi
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rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk
wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; produk yang tidak mengandung obat untuk penggunaan higienis mulut; racun
lebah untuk keperluan kosmetik; rambut rontok; ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari minyak
wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rendam kaki tanpa pengobatan; rias wajah; riasan mata; rum rum; rum rum untuk
keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun
batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi
berendam; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan
wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan
untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun
industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah
buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung
obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun nonobat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu;
sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak
mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa
obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk
penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah dan
sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi,
gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa
untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di
bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabunsabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet aroma
untuk bantal mata; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; sachet untuk linen
wangi; safrol; sahampoo untuk kendaraan; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa
obat; salep tanpa obat untuk melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; sampo;
sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat;
sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan
bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sarung tangan pengamplasan; sarung
tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub kaki; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan
kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk
tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sealant polimer
untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan untuk mencuci tangan; sediaan untuk
mengkilapkan buah; sediaan abrasif; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga;
sediaan aromaterapi; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan
bercukur dan bercukur; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari
matahari; sediaan binatu; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil
tercium bersih; sediaan buffing kuku; sediaan busa untuk mandi; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan cukur; sediaan
dalam bentuk emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan
dan perawatan kulit; sediaan dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; sediaan dan
perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan degreasing;
sediaan degreasing dengan basis pelarut; sediaan degreasing untuk keperluan rumah tangga; sediaan douching untuk
keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan dry-cleaning; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk
perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan furbishing; sediaan
gerusan; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk
kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kolagen untuk keperluan
kosmetik; sediaan kondisioner kain; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan;
sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan
kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan
penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan
matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh
plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan
gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah
untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan
mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan
kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi
tanpa obat; sediaan mandi untuk hewan peliharaan; sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan meluruskan
rambut; sediaan membersihkan dan mencuci untuk keperluan rumah tangga; sediaan membersihkan kendaraan; sediaan
mencuci rambut; sediaan menghapus make-up; sediaan menghapus pernis; sediaan menghilangkan karat; sediaan
menghilangkan kutikula; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan menyegarkan nafas untuk
kebersihan pribadi; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan matahari; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan
obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih badan;
sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersih
pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih untuk membersihkan permukaan substrat dari pelapis, noda, cat
dan komposisi endapan yang tidak diinginkan untuk menghilangkan getah dan perekat, pelumas dan tar serta sediaan
dekalsifikasi dan penghancuran kerak untuk pembersihan produk rumah tangga; sediaan pembersih wajah; sediaan
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pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit;
sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan pembersihan kaca depan; sediaan
pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan
pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok;
sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada
tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk
ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk
kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk
membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan
pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemolesan; sediaan pemolesan untuk
bahan kulit; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit
[kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan pemutih, pembersih dan kompon; sediaan pemutihan gigi;
sediaan pemutihan kulit; sediaan penataan rambut; sediaan pencuci; sediaan pencuci piring; sediaan pencucian dan
pemutihan; sediaan pencucian untuk keperluan binatu; sediaan pengasah; sediaan pengasahan; sediaan pengencangan
payudara kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan dan pengeritingan permanen; sediaan pengeritingan
rambut dan pengaturan rambut; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penghilang pernis; sediaan
penghilang rambut; sediaan penghilang warna; sediaan penghilang warna untuk rambut; sediaan penguatan kuku; sediaan
pengupasan lantai; sediaan pengupasan lilin; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat;
sediaan perataan [kanji]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat;
sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan
kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan
perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik);
sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, bukan
untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu
pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari;
sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan matahari dan sun
block tanpa obat; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan
perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan
rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang
terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis;
sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah
kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perbaikan kuku; sediaan perendaman cucian; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan
pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan
phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan pra-perendaman; sediaan rambut
santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan
sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan setelah bercukur; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan
kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk digunakan di kamar
mandi; sediaan tanpa obat untuk merawat dan membersihkan hewan; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan
kulit kepala; sediaan tata rias; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan ukuran binatu; sediaan
untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk
membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan untuk membersihkan dapur, sediaan
untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan untuk
membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk membersihkan rambut;
sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan
menjaga permukaan kendaraan termasuk sediaan untuk mencuci, memoles, mengkilapkan; sediaan untuk membersihkan,
merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan
memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap; sediaan untuk membuka blokir
pipa limbah; sediaan untuk membuka saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk memperbaiki
dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan
sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengasah; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk
mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menggosok; sediaan untuk menghapus manikur; sediaan untuk
menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk menghilangkan warna
rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh;
sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan
dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen;
sediaan untuk pengupasan lilin dari lantai; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan pembersihan
hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk
perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi
(toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal
rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada
bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit
dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan yang tidak mengandung obat
untuk bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat untuk digunakan sebelum bercukur; sediaan yang tidak mengandung
obat untuk digunakan setelah bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi,
mengencangkan dan merawat kulit; sediaan) zat pencerah warna untuk keperluan binatu di dalam rumah tangga; sediaan,
termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan
eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk
tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan
diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan perawatan gigi;

Halaman 1169 dari 1251

sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk membersihkan dan mencuci;
sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak
sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; sediaan-sediaan yang tidak
mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir
boot; semir dan lilin sepatu; semir furnitur; semir gigi; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan krim;
semir untuk furnitur dan lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan dengan pengharum untuk badan, semprotan
dengan pengharum untuk ruangan; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kamar beraroma;
semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan linen beraroma; semprotan menjadi alat bantu penata rambut;
semprotan mulut tanpa obat; semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan penata rambut; semprotan penyegar kain
beraroma; semprotan penyegar nafas; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh; semprotan
tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; senyawa buffing;
senyawa penggosok lantai; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serat untuk keperluan kosmetik; serbuk basma;
serbuk gosok untuk tujuan umum; serpih mandi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum
kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih
(kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang
mengandung ekstrak batu permata; shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan];
shampo hewan peliharaan tidak mengandung obat; shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo
rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa
pengobatan]; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida [abrasif]; soda
pemutih; soda soda; solusi gerusan; solusi pembersih lensa kacamata; solusi pengeritingan dingin; stik untuk menyebarkan
aroma; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip abrasif; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; strip
napas menyegarkan; strip pemutih gigi; strip pemutih, pasta gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori
pada kulit; styling mousse; sulingan herbal; sulingan tanaman; sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian;
sun block lotion untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu
kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk
pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu
pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah dicukur; susu setelah matahari; susu setelah matahari
[kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk
keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya berbentuk
losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan
kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat; tambalan kosmetik yang mengandung tabir
surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata
rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; terpene [minyak esensial]; terpentin untuk mengalami
degreasing; texturizers kulit; tips kuku; tiriskan dan cuci sediaan yang tidak menghalangi; tiriskan sediaan pembersihan;
tiriskan sediaan pemblokiran; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu
(wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu
basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu
diresapi dengan larutan pembersih; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan
pembersih kulit; tisu diresapi dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan berjemur;
tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan
sediaan menghilangkan make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan
pribadi; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kacamata diresapi dengan pembersih; tisu kertas diresapi untuk
membersihkan piring; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit
yang sudah direndam sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali
pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan
kimia pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih
untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang
diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi
atau losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak
mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat dupa; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi;
tongkat pomade; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng
kulit kepala; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; transfer tato temporer; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh
gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; ujung kuku
buatan; vanillin sintetis [wewangian]; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian; warna alis dalam bentuk
pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna jenggot; warna pipi; warna rambut; wax rambut; wewangian; wewangian alami;
wewangian dan dupa; wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu
cedar; wewangian sintetis; wewangian untuk digunakan dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga;
wewangian untuk mobil; wewangian untuk penggunaan pribadi; wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa
obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut;
wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi; witch hazel
[sulingan herbal]; wol baja diresapi untuk pembersihan; zat pelembut untuk keperluan rumah tangga; zat pengering untuk
mesin pencuci piring===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072239
: 25/10/2021 08:39:12
:
: Techtronic Cordless GP

Alamat Pemohon

: 100 Innovation Way, Anderson SC 29621, United States of America

540 Etiket
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MILWAUKEE (STYLIZED) & DEVICE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 25
: ===Masker wajah (pakaian); Pelindung telinga [pakaian]; Syal; bando [pakaian]; kaos kaki panjang; legging [penghangat kaki];
pakaian untuk senam; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; sarung tangan [pakaian]; sepatu senam; seragam===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072240
: 25/10/2021 08:39:49
:
: WIELLYANTO PRANATA GO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Panglima Besar Sudirman No. 129 RT 003 RW 002 Kel. Tompokersan Kec.
Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, 67311
: Ir. Yusuf Gunawan S.H., M.H., MBL.
: Ruko Cempaka Mas Blok A No.10 Lt.2 Jl. Letjen Suprapto, Jakarta Pusat
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MAXYBED
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan Hitam
: 20
: ===Alas tidur atau alas ganti popok; Bak bukan dari logam; Bangku; Bangku kayu rendah; Bantal Korea (Bangsuk); Bantal
[furnitur]; Bantal besar; Bantal dekoratif; Bantal untuk leher [bukan bantal untuk keperluan medis atau keperluan bedah];
Bantalan kasur; Bingkai dan lingkaran bordir; Boks atau ranjang tempat tidur bayi atau tempat main bayi; Box bayi; Bufet;
Dasar kasur; Dipan; Divan anyaman; Dudukan (furnitur) untuk digunakan dengan televisi; Furnitur untuk anak-anak; Furnitur
yang dapat dikonversi menjadi tempat tidur; Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Kain penutup furnitur yang disesuaikan
dengan bentuknya; Kantong tidur untuk berkemah; Kastor tempat tidur, bukan dari logam; Kepala tempat tidur; Kotak
penyimpanan (furnitur); Kursi alas; Kursi anak-anak; Kursi bayi; Kursi duduk atau tidur bayi (rocker); Kursi duduk bayi; Kursi
kerja; Kursi konferensi; Kursi konvertibel; Kursi perjamuan; Kursi putar; Kursi santai; Kursi tamu (sofa); Kursi tinggi [furnitur];
Lemari anak-anak; Lemari belajar; Lemari berlaci; Lemari beroda; Lemari bufet; Lemari buku; Lemari hias; Lemari kaca;
Lemari kantor (filling cabinet); Lemari kecil; Lemari makan; Lemari rias; Lemari serbaguna; Lemari setelan; Lemari untuk
Televisi dan Audio; Lemari untuk kamar tidur; Lemari yang digantung; Matras duduk untuk bayi atau anak bermain; Meja
[Perabotan]; Meja [furnitur]; Meja cuci muka (perabot rumah tangga); Meja dapur; Meja ganti untuk bayi; Meja kecil; Meja
panjang untuk melayani pembeli; Meja rapat kantor; Meja rias untuk di dalam kamar mandi; Meja ruang makan; Meja samping
tempat tidur; Meja satuan; Meja serbaguna; Meja seterika / gosok; Meja sudut; Meja tamu; Meja telepon; Meja televisi; Meja
tulis ringan; Meja untuk digunakan di kebun; Nakhas; Panggung ganti bayi; Penutup pakaian (lemari pakaian); Penyekat
perabot dari kayu; Perabotan luar ruangan; Perlengkapan perabot bukan dari logam; Peti penyimpanan terbuat dari kayu; Peti
penyimpanan terbuat dari plastik; Playpens untuk hewan peliharaan; Pouffes (tumpuan kaki empuk atau kursi rendah tanpa
punggung); Rak dorong; Rak etalase; Rak meja [perabot]; Rak menjadi furnitur kamar bayi; Rak payung; Rak serbaguna; Rak
surat kabar; Rak untuk komputer; Rak yang digantung; Ranjang (Tempat Tidur); Roda tempat tidur bukan dari logam;
Sandaran kepala untuk posisi duduk; Sandaran tangan [Perabotan]; Sandaran tempat tidur (perlengkapan tempat tidur);
Sisipan berulir, bukan logam; Sofa dinding; Tangga dan tangga berundak, bukan dari logam; Tatakan ganti untuk bayi; Tempat
duduk; Tempat payung; Tempat tidur (bukan untuk keperluan medis); Tempat tidur anak-anak; Tempat tidur anak-anak terbuat
dari kain dalam bentuk tas; Tempat tidur dilengkapi kasur innerspring; Tempat tidur kecil yang dilipat; Tempat tidur pantai
dengan kaca depan; Tempat tidur per (spring bed); Tempat tidur sorong; Tempat tidur tunggal / ganda; Tempat tidur untuk
keperluan medis; Tempat tidur yang bisa disesuaikan; Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan bantalan; Tempayan
(Gentong); Ujung ranjang; Wadah dari plastik untuk kemasan; alas tidur [tikar atau bantal]; alat kelengkapan furnitur, bukan
dari logam; baby bouncers [kursi]; bak kayu; bak plastik; bangku [furnitur]; bangku berkemah; bangku dengan satu atau dua
anak tangga, bukan dari logam; bangku kecil; bangku kerja; bangku luar; bangku piknik; bangku sekolah; bangku teras;
bangku untuk bayi; bangku wakil [furniture]; bangku wakil [perabot], bukan dari logam; bantal; bantal anti-roll untuk bayi; bantal
bean bag; bantal beraksen; bantal berbusa; bantal bersalin; bantal busa memori; bantal dukungan belakang, bukan untuk
tujuan medis; bantal dukungan kepala untuk bayi; bantal dukungan untuk digunakan di tempat duduk bayi; bantal guling;
bantal hewan peliharaan; bantal hias; bantal kasur; bantal kursi; bantal latex; bantal leher; bantal luar; bantal menyusui; bantal
penopang/penyangga yang melingkari leher [bukan bantal untuk keperluan medis atau keperluan bedah]; bantal penyangga
kepala; bantal penyangga kepala untuk dipasang pada kursi mobil anak; bantal penyangga leher; bantal perjalanan; bantal
posisi kepala untuk bayi; bantal stadion; bantal untuk furnitur; bantalan kantong tidur; bantalan kasur dipasang; barang
anyaman; basis tempat tidur dipan; bayi guling; bedsteads; berbaring kursi; bingkai tempat tidur; bingkai tempat tidur dari
logam; boks untuk bayi; boneka binatang; buaian; buaian portabel; buaian untuk bayi; buaian untuk jabang bayi; bumper
buaian, selain sprei; cabinet [perabot]; credenzas; dasar tempat tidur; daun meja; dipan untuk bayi; dipan-dipan (divans); divan
dari kayu; divans dari plastik; dudukan tong, bukan dari logam; furnitur anak-anak; furnitur antik; furnitur bar; furnitur bayi;
furnitur bean bag; furnitur bentwood; furnitur berlapis; furnitur dalam bentuk kantong busa; furnitur dari kayu; furnitur dari kulit;
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furnitur dek; furnitur dengan isi busa tanpa rangka; furnitur kamar mandi; furnitur kamar tidur; furnitur kamar tidur yang dibuat
khusus; furnitur khusus; furnitur luar ruang dari plastik; furnitur luar ruang, bukan dari logam; furnitur outdoor dari kayu; furnitur
ruang makan; furnitur ruang santai; furnitur ruang tamu; furnitur seksional; furnitur taman dari kayu; furnitur taman dari plastik;
furnitur tanpa rangka, yang empuk; furnitur tempat duduk; furnitur teras; furnitur untuk bayi dan remaja; furnitur yang dapat
diubah; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; futon [perabot];
gantungan handuk [furniture]; gantungan jas; gerbang bayi; gerobak untuk komputer [perabot]; guling; guling berbusa; guling
dacron; guling latex; jemuran aluminium; kabinet; kabinet berhenti, bukan dari logam; kaca bingkai; kaki kursi; karya seni yang
terbuat dari kayu; kasur; kasur berkemah; kasur berpegas; kasur busa; kasur busa memori; kasur dacron; kasur dacron
berper; kasur dacron rollball berper; kasur futon; kasur jerami; kasur latex; kasur lipat; kasur pegas; kasur per busa; kasur
perlatex; kasur toppers; kemasan wadah dari kayu atau plastik; keranjang bayi; keranjang dari plastik; klem, bukan dari logam;
konter display; kotak alat dari plastik, kosong; kotak alat, bukan dari logam, kosong; kotak kayu; kotak kayu atau plastik; kotak
kayu untuk keperluan kemasan industri; kotak pegas; kotak plastik dekoratif; kotak sepatu; kotak surat dari plastik; kursi; kursi
tumpuk; kursi anak TK/Paud; kursi bar; kursi bean bag; kursi belajar; kursi berjemur; kursi berlengan; kursi bistro; kursi booster
untuk anak-anak; kursi cinta; kursi dengan isi busa; kursi direktur; kursi disesuaikan untuk bayi; kursi disesuaikan untuk
digunakan oleh mereka yang memiliki kesulitan mobilitas; kursi duduk berroda; kursi geladak; kursi goyang; kursi goyang
untuk bayi; kursi kantor; kursi luar; kursi malas; kursi mandi; kursi mandi untuk bayi; kursi pantai; kursi penyusunan; kursi
teras; kursi tinggi; kursi tinggi untuk bayi; kursi untuk anak-anak; kursi yang dapat diatur ketinggian; kursi-kursi; laci; laci
kabinet di bawah wastafel untuk instalasi kamar mandi [perabot]; lemari; lemari Pajangan [furnitur]; lemari [perabot]; lemari
arsip; lemari cermin; lemari dapur; lemari dilengkapi dengan cermin; lemari dinding; lemari dipasang; lemari handuk; lemari
kamar mandi; lemari kamar tidur; lemari kartu indeks; lemari komputer [perabot]; lemari kunci; lemari obat; lemari pajangan;
lemari pakaian; lemari piring; lemari plastik; lemari sepatu; lemari-lemari termasuk lemari pakaian, lemari besi dan buffet; loker;
matras kantong tidur untuk berkemah; mebel; meja; meja anak TK/Paud; meja bar; meja belajar; meja berlaci; meja bistro;
meja centrepieces [ornamen] terbuat dari plastik; meja dari logam; meja gambar; meja kantor; meja kerja; meja ketik; meja
kopi; meja kursi cafe; meja luar; meja makan; meja pajangan [perabot]; meja pangkuan; meja portabel; meja rias; meja rias
[perabot]; meja rias tiga cermin; meja samping; meja sekolah; meja taman; meja teh; meja teras; meja tulis; meja yang dapat
diatur ketinggiannya.; meja-meja termasuk meja rias, meja makan, meja tulis; mengubah tikar bayi portabel; papan kayu atau
plastik; papan kayu tegak; patio furniture dari kayu; patio furniture dari plastik; pelindung bumper untuk boks bayi; penutup
furnitur yang dipasang, bukan dari kain; penutup furnitur yang terpasang; penutup pakaian [penyimpanan]; penutup, bukan
dari logam, untuk wadah; perabot dapur yang dibuat khusus; perabot komputer; perabot pantai; perabot sekolah; perabotan;
perabotan dapur; perabotan kantor; perlengkapan tempat tidur, bukan dari logam; peti; peti kayu; peti laci; peti plastik; peti
untuk mainan; rak; rak alat yang dipasang di dinding; rak buku; rak dasi; rak furnitur; rak kayu [perabot]; rak majalah; rak
mantel; rak miring; rak pajangan; rak pakaian [perabot]; rak penyimpanan; rak perabot untuk penyimpanan cd; rak
perpustakaan; rak piring; rak sepatu; rak untuk buku; rak untuk lemari arsip; rak untuk penyimpanan; rak, bukan dari logam;
rak-rak termasuk rak pakaian, rak sepatu, rak piring; ranjang; ranjang kayu; ranjang logam; ranjang untuk memijat; rel pakaian;
roda chocks, bukan dari logam; sandaran; sandaran kepala [perabot]; sandaran kepala untuk tempat tidur; sandaran
punggung portabel untuk digunakan dengan kursi; sandaran tangan untuk furnitur; sandaran tempat tidur; selimut untuk
pakaian [lemari pakaian]; shikibuton [kasur jepang]; sofa; sofa dari kayu; sofa luar ruangan; sofa plastik; sofa taman; sofa yang
bisa diperpanjang; sumbat, bukan dari kaca, logam atau karet; tabung plastik; tangga [tangga], bukan dari logam; tempat
duduk dan tempat tidur untuk bayi yang dapat dinaik-turunkan serta dapat berayun-ayun yang dilengkapi mainan gantung;
tempat duduk tambahan diletakkan di atas kursi; tempat pemeliharaan untuk hewan kecil; tempat penyimpanan air, bukan dari
logam; tempat penyimpanan tujuan umum, bukan dari logam; tempat penyimpanan, bukan dari logam; tempat tidur; tempat
tidur anjing; tempat tidur bayi; tempat tidur bean bag; tempat tidur bulu [toppers kasur]; tempat tidur dengan ruang
penyimpanan; tempat tidur diangkut; tempat tidur dipan; tempat tidur dipan menggabungkan ruang penyimpanan; tempat tidur
hewan; tempat tidur kayu; tempat tidur kucing; tempat tidur kursi; tempat tidur lipat; tempat tidur menggabungkan basis dipan;
tempat tidur pantai; tempat tidur portabel; tempat tidur portabel untuk anak-anak; tempat tidur portabel untuk hewan
peliharaan; tempat tidur rumah sakit; tempat tidur sofa; tempat tidur susun; tempat tidur terbuka; tempat tidur untuk anak-anak;
tempat tidur untuk bayi; tempat tidur untuk hewan; tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga; tempat tidur, kecuali
linen; tikar tidur; tikar tidur siang [bantal atau kasur]; tikar tidur untuk digunakan oleh anak-anak; tikar untuk playpens bayi;
toppers kasur dipasang; tumpuan kaki empuk atau kursi rendah tanpa punggung; tutup penyegelan, bukan dari logam; unit
dinding [furnitur]; wadah kemasan dari plastik; wadah pengemasan kayu; wazukue [meja rendah bergaya Jepang]; workstation
memiliki permukaan kerja multi guna untuk digunakan dalam berbagai bidang; yo [kasur tradisional Korea]; zabuton [bantal
lantai Jepang]; zaisu [Kursi bergaya Jepang]; zataku [meja rendah gaya Jepang]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 100 Innovation Way, Anderson SC 29621, United States of America
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MILWAUKEE (STYLIZED) & DEVICE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 35
: ===Jasa advis, konsultasi, informasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa penjualan eceran dan grosir, jasa

: JID2021072241
: 25/10/2021 08:44:58
:
: Techtronic Cordless GP

540 Etiket

penyebaran, jasa administrasi bisnis dan akun; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan
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manajemen bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan ritel; Jasa ritel dan toko ritel online
yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam
tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin;
Jasa-jasa pemberian nasehat, konsultasi, dan informasi bisnis-bisnis; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi;
Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko
ritel yang menampilkan peralatan dapur; Manajemen perusahaan ritel untuk orang lain; Menyelenggarakan pameran untuk
tujuan komersial atau iklan; Penyebaran bahan untuk iklan; administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain;
bantuan manajemen komersial atau industri; demonstrasi barang; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; fungsi
kantor; informasi bisnis; informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; jasa alih daya
[bantuan bisnis]; jasa eceran atau grosiran untuk permesinan dan peralatan elektrikal; jasa grosir untuk peralatan pertanian;
jasa informasi, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; jasa pengadaan kerjasama,
untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk
dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara
online; jasa penilaian bisnis; jasa promosi penjualan; kompilasi statistik; kompilasi statistik bisnis dan informasi komersial;
konsultasi manajemen bisnis; layanan grosir untuk barang-barang untuk berkebun; layanan grosir untuk perangkat lunak
komputer; layanan grosir yang berkaitan dengan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan iklan,
pemasaran dan promosi; layanan ritel untuk alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan ritel untuk
barang-barang untuk berkebun; layanan ritel untuk peralatan pertanian; layanan ritel untuk perangkat lunak komputer; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan alat yang dioperasikan
dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel berkebun; layanan toko ritel online yang
menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras suara, kontrol jarak jauh untuk produk
audio dan video, headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan audio dan teater rumah, serta bagian dan
aksesorisnya; manajemen bisnis gerai ritel; manajemen bisnis program penggantian untuk orang lain; manajemen persediaan;
manajemen persediaan suku cadang dan komponen untuk produsen dan pemasok; memberikan informasi dan saran kepada
konsumen mengenai pemilihan produk dan barang yang akan dibeli; mengatur pameran untuk tujuan komersial; organisasi
pameran dagang; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; penataan etalase toko; penelitian bisnis; penyediaan
barang-barang dalam media komunikasi untuk keperluan ritel; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa; penyewaan mesin dan peralatan kantor; persewaan kios penjualan; persiapan dan presentasi tampilan audio visual
untuk tujuan periklanan; showroom penjualan kendaraan bermotor; studi pasar===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 100 Innovation Way, Anderson SC 29621, United States of America
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MILWAUKEE (STYLIZED) & DEVICE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan putih
: 37
: ===Instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan instalasi pelembab udara; Jasa saran, konsultasi dan informasi yang
berhubungan dengan jasa konstruksi bangunan, instalasi, pemeliharaan dan perbaikan; informasi perbaikan; instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan peralatan untuk memanaskan, memurnikan udara, mendinginkan, mengeringkan, ventilasi,
kontrol suhu dan pendingin udara; isolasi bangunan; konstruksi; konsultasi terkait dengan pemasangan, pemeliharaan dan
layanan perbaikan; layanan listrik; layanan pertukangan; lukisan, interior dan eksterior; memberikan informasi terkait layanan
pembersihan jendela; memberikan informasi yang berkaitan dengan pemasangan mesin; memberikan informasi yang
berkaitan dengan pemasangan peralatan listrik; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan mesin dan
peralatan konstruksi; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan
konstruksi; pemasangan mesin dan peralatan mesin untuk merawat dan memproses logam; pemasangan, pemeliharaan, dan
perbaikan mesin; pembangunan dan perbaikan gudang; pembangunan toko dan kedai di pasar; pembasmian kuman;
pembersihan bangunan [interior]; pembersihan bangunan [permukaan luar]; pengawasan konstruksi bangunan; penyediaan
informasi, konsultasi, nasehat yang berhubungan dengan kontruksi; penyewaan mesin bangunan; penyewaan mesin dan
peralatan konstruksi; penyewaan mesin pembersih; penyewaan peralatan konstruksi; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan
peralatan konstruksi; perbaikan atau perawatan mesin dan peralatan untuk pengerjaan kayu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021072242
: 25/10/2021 08:47:55
:
: Techtronic Cordless GP

: D122021072243
: 25/10/2021 08:51:43
:
: RIDHANI MUSLIM

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Ir.PM.Noor RT 008 RW 003 Kel.Barabai Utara Kode Pos 71311, Kabupaten Hulu
Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, 71311

Halaman 1173 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HIGH SAVER
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning,Hitam,jingga dan Merah
: 7
: ===Peralatan penghemat bahan bakar untuk kendaraan, sepeda motor, kapal dan pesawat terbang (bagian dari mesin)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 100 Innovation Way, Anderson SC 29621, United States of America
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: NOTHING BUT HEAVY DUTY
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 35
: ===Jasa advis, konsultasi, informasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa penjualan eceran dan grosir, jasa
penyebaran, jasa administrasi bisnis dan akun; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan
manajemen bisnis; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan ritel; Jasa ritel dan toko ritel online
yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam
tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara, bukan bagian dari mesin;
Jasa-jasa pemberian nasehat, konsultasi, dan informasi bisnis-bisnis; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi;
Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko
ritel yang menampilkan peralatan dapur; Manajemen perusahaan ritel untuk orang lain; Menyelenggarakan pameran untuk
tujuan komersial atau iklan; Penyebaran bahan untuk iklan; administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain;
administrasi urusan bisnis waralaba; bantuan manajemen komersial atau industri; demonstrasi barang; desain materi iklan,
pemasaran, dan publisitas; fungsi kantor; informasi bisnis; informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan
produk dan layanan; jasa alih daya [bantuan bisnis]; jasa eceran atau grosiran untuk permesinan dan peralatan elektrikal; jasa
grosir untuk peralatan pertanian; jasa informasi, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan dan
pemasaran; jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; jasa pengecer
dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penilaian bisnis; jasa promosi penjualan; kompilasi statistik; kompilasi
statistik bisnis dan informasi komersial; konsultasi manajemen bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan layanan relokasi untuk
bisnis; layanan grosir untuk barang-barang untuk berkebun; layanan grosir untuk perangkat lunak komputer; layanan grosir
yang berkaitan dengan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan iklan, pemasaran dan promosi;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengoperasian waralaba; layanan ritel untuk alat yang dioperasikan dengan tangan
untuk konstruksi; layanan ritel untuk barang-barang untuk berkebun; layanan ritel untuk peralatan pertanian; layanan ritel
untuk perangkat lunak komputer; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pertanian; layanan toko ritel on-line
yang menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel
berkebun; layanan toko ritel online yang menampilkan mikrofon, speaker, speaker pintar, speaker audio, amplifier, pengeras
suara, kontrol jarak jauh untuk produk audio dan video, headphone, earphone, headset, sistem hiburan rumah, peralatan
audio dan teater rumah, serta bagian dan aksesorisnya; manajemen bisnis gerai ritel; manajemen bisnis program penggantian
untuk orang lain; manajemen persediaan; manajemen persediaan suku cadang dan komponen untuk produsen dan pemasok;
memberikan informasi dan saran kepada konsumen mengenai pemilihan produk dan barang yang akan dibeli; mengatur
langganan publikasi untuk orang lain; mengatur pameran untuk tujuan komersial; organisasi pameran dagang; organisasi
pameran untuk tujuan komersial atau iklan; penataan etalase toko; penelitian bisnis; penyediaan pasar daring untuk pembeli
dan penjual barang dan jasa; penyewaan mesin dan peralatan kantor; persewaan kios penjualan; persiapan dan presentasi
tampilan audio visual untuk tujuan periklanan; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; proses
administrasi pesanan pembelian; showroom penjualan kendaraan bermotor; studi pasar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072245
: 25/10/2021 09:00:24
:
: Techtronic Cordless GP

Alamat Pemohon

: 100 Innovation Way, Anderson SC 29621, United States of America

: JID2021072244
: 25/10/2021 08:55:26
:
: Techtronic Cordless GP

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 1174 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: REDLITHIUM
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 9
: ===Pengisi daya yang dapat dibawa kemana-mana; baterai surya; baterai, listrik; kotak baterai; pengisi daya baterai; sel
kering; sel-sel listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072246
: 25/10/2021 09:01:36
:
: WIELLYANTO PRANATA GO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Panglima Besar Sudirman No. 129 RT 003 RW 002 Kel. Tompokersan Kec.
Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, 67311
: Ir. Yusuf Gunawan S.H., M.H., MBL.
: Ruko Cempaka Mas Blok A No.10 Lt.2 Jl. Letjen Suprapto, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MAXYGOLDEN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan Hitam
: 20
: ===Alas tidur atau alas ganti popok; Bak bukan dari logam; Bangku; Bangku kayu rendah; Bantal Korea (Bangsuk); Bantal
[furnitur]; Bantal besar; Bantal dekoratif; Bantal untuk leher [bukan bantal untuk keperluan medis atau keperluan bedah];
Bantalan kasur; Bingkai dan lingkaran bordir; Boks atau ranjang tempat tidur bayi atau tempat main bayi; Box bayi; Bufet;
Dasar kasur; Dipan; Divan anyaman; Dudukan (furnitur) untuk digunakan dengan televisi; Furnitur untuk anak-anak; Furnitur
yang dapat dikonversi menjadi tempat tidur; Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Kain penutup furnitur yang disesuaikan
dengan bentuknya; Kantong tidur untuk berkemah; Kastor tempat tidur, bukan dari logam; Kepala tempat tidur; Kotak
penyimpanan (furnitur); Kursi alas; Kursi anak-anak; Kursi bayi; Kursi duduk atau tidur bayi (rocker); Kursi duduk bayi; Kursi
kerja; Kursi konferensi; Kursi konvertibel; Kursi perjamuan; Kursi putar; Kursi santai; Kursi tamu (sofa); Kursi tinggi [furnitur];
Lemari anak-anak; Lemari belajar; Lemari berlaci; Lemari beroda; Lemari bufet; Lemari buku; Lemari hias; Lemari kaca;
Lemari kantor (filling cabinet); Lemari kecil; Lemari makan; Lemari rias; Lemari serbaguna; Lemari setelan; Lemari untuk
Televisi dan Audio; Lemari untuk kamar tidur; Lemari yang digantung; Matras duduk untuk bayi atau anak bermain; Meja
[Perabotan]; Meja [furnitur]; Meja cuci muka (perabot rumah tangga); Meja dapur; Meja ganti untuk bayi; Meja kecil; Meja
panjang untuk melayani pembeli; Meja rapat kantor; Meja rias untuk di dalam kamar mandi; Meja ruang makan; Meja samping
tempat tidur; Meja satuan; Meja serbaguna; Meja seterika / gosok; Meja sudut; Meja tamu; Meja telepon; Meja televisi; Meja
tulis ringan; Meja untuk digunakan di kebun; Nakhas; Panggung ganti bayi; Penutup pakaian (lemari pakaian); Penyekat
perabot dari kayu; Perabotan luar ruangan; Perlengkapan perabot bukan dari logam; Peti penyimpanan terbuat dari kayu; Peti
penyimpanan terbuat dari plastik; Playpens untuk hewan peliharaan; Pouffes (tumpuan kaki empuk atau kursi rendah tanpa
punggung); Rak dorong; Rak etalase; Rak meja [perabot]; Rak menjadi furnitur kamar bayi; Rak payung; Rak serbaguna; Rak
surat kabar; Rak untuk komputer; Rak yang digantung; Ranjang (Tempat Tidur); Roda tempat tidur bukan dari logam;
Sandaran kepala untuk posisi duduk; Sandaran tangan [Perabotan]; Sandaran tempat tidur (perlengkapan tempat tidur);
Sisipan berulir, bukan logam; Sofa dinding; Tangga dan tangga berundak, bukan dari logam; Tatakan ganti untuk bayi; Tempat
duduk; Tempat payung; Tempat tidur (bukan untuk keperluan medis); Tempat tidur anak-anak; Tempat tidur anak-anak terbuat
dari kain dalam bentuk tas; Tempat tidur dilengkapi kasur innerspring; Tempat tidur kecil yang dilipat; Tempat tidur pantai
dengan kaca depan; Tempat tidur per (spring bed); Tempat tidur sorong; Tempat tidur tunggal / ganda; Tempat tidur untuk
keperluan medis; Tempat tidur yang bisa disesuaikan; Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan bantalan; Tempayan
(Gentong); Ujung ranjang; Wadah dari plastik untuk kemasan; alas tidur [tikar atau bantal]; alat kelengkapan furnitur, bukan
dari logam; baby bouncers [kursi]; bak kayu; bak plastik; bangku [furnitur]; bangku berkemah; bangku dengan satu atau dua
anak tangga, bukan dari logam; bangku kecil; bangku kerja; bangku luar; bangku piknik; bangku sekolah; bangku teras;
bangku untuk bayi; bangku wakil [furniture]; bangku wakil [perabot], bukan dari logam; bantal; bantal anti-roll untuk bayi; bantal
bean bag; bantal beraksen; bantal berbusa; bantal bersalin; bantal busa memori; bantal dukungan belakang, bukan untuk
tujuan medis; bantal dukungan kepala untuk bayi; bantal dukungan untuk digunakan di tempat duduk bayi; bantal guling;
bantal hewan peliharaan; bantal hias; bantal kasur; bantal kursi; bantal latex; bantal leher; bantal luar; bantal menyusui; bantal
penopang/penyangga yang melingkari leher [bukan bantal untuk keperluan medis atau keperluan bedah]; bantal penyangga
kepala; bantal penyangga kepala untuk dipasang pada kursi mobil anak; bantal penyangga leher; bantal perjalanan; bantal
posisi kepala untuk bayi; bantal stadion; bantal untuk furnitur; bantalan kantong tidur; bantalan kasur dipasang; barang
anyaman; basis tempat tidur dipan; bayi guling; bedsteads; berbaring kursi; bingkai tempat tidur; bingkai tempat tidur dari
logam; boks untuk bayi; boneka binatang; buaian; buaian portabel; buaian untuk bayi; buaian untuk jabang bayi; bumper
buaian, selain sprei; cabinet [perabot]; credenzas; dasar tempat tidur; daun meja; dipan untuk bayi; dipan-dipan (divans); divan
dari kayu; divans dari plastik; dudukan tong, bukan dari logam; furnitur anak-anak; furnitur antik; furnitur bar; furnitur bayi;
furnitur bean bag; furnitur bentwood; furnitur berlapis; furnitur dalam bentuk kantong busa; furnitur dari kayu; furnitur dari kulit;

740

Halaman 1175 dari 1251

furnitur dek; furnitur dengan isi busa tanpa rangka; furnitur kamar mandi; furnitur kamar tidur; furnitur kamar tidur yang dibuat
khusus; furnitur khusus; furnitur luar ruang dari plastik; furnitur luar ruang, bukan dari logam; furnitur outdoor dari kayu; furnitur
ruang makan; furnitur ruang santai; furnitur ruang tamu; furnitur seksional; furnitur taman dari kayu; furnitur taman dari plastik;
furnitur tanpa rangka, yang empuk; furnitur tempat duduk; furnitur teras; furnitur untuk bayi dan remaja; furnitur yang dapat
diubah; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; futon [perabot];
gantungan handuk [furniture]; gantungan jas; gerbang bayi; gerobak untuk komputer [perabot]; guling; guling berbusa; guling
dacron; guling latex; jemuran aluminium; kabinet; kabinet berhenti, bukan dari logam; kaca bingkai; kaki kursi; karya seni yang
terbuat dari kayu; kasur; kasur berkemah; kasur berpegas; kasur busa; kasur busa memori; kasur dacron; kasur dacron
berper; kasur dacron rollball berper; kasur futon; kasur jerami; kasur latex; kasur lipat; kasur pegas; kasur per busa; kasur
perlatex; kasur toppers; kemasan wadah dari kayu atau plastik; keranjang bayi; keranjang dari plastik; klem, bukan dari logam;
konter display; kotak alat dari plastik, kosong; kotak alat, bukan dari logam, kosong; kotak kayu; kotak kayu atau plastik; kotak
kayu untuk keperluan kemasan industri; kotak pegas; kotak plastik dekoratif; kotak sepatu; kotak surat dari plastik; kursi; kursi
tumpuk; kursi anak TK/Paud; kursi bar; kursi bean bag; kursi belajar; kursi berjemur; kursi berlengan; kursi bistro; kursi booster
untuk anak-anak; kursi cinta; kursi dengan isi busa; kursi direktur; kursi disesuaikan untuk bayi; kursi disesuaikan untuk
digunakan oleh mereka yang memiliki kesulitan mobilitas; kursi duduk berroda; kursi geladak; kursi goyang; kursi goyang
untuk bayi; kursi kantor; kursi luar; kursi malas; kursi mandi; kursi mandi untuk bayi; kursi pantai; kursi penyusunan; kursi
teras; kursi tinggi; kursi tinggi untuk bayi; kursi untuk anak-anak; kursi yang dapat diatur ketinggian; kursi-kursi; laci; laci
kabinet di bawah wastafel untuk instalasi kamar mandi [perabot]; lemari; lemari Pajangan [furnitur]; lemari [perabot]; lemari
arsip; lemari cermin; lemari dapur; lemari dilengkapi dengan cermin; lemari dinding; lemari dipasang; lemari handuk; lemari
kamar mandi; lemari kamar tidur; lemari kartu indeks; lemari komputer [perabot]; lemari kunci; lemari obat; lemari pajangan;
lemari pakaian; lemari piring; lemari plastik; lemari sepatu; lemari-lemari termasuk lemari pakaian, lemari besi dan buffet; loker;
matras kantong tidur untuk berkemah; mebel; meja; meja anak TK/Paud; meja bar; meja belajar; meja berlaci; meja bistro;
meja centrepieces [ornamen] terbuat dari plastik; meja dari logam; meja gambar; meja kantor; meja kerja; meja ketik; meja
kopi; meja kursi cafe; meja luar; meja makan; meja pajangan [perabot]; meja pangkuan; meja portabel; meja rias; meja rias
[perabot]; meja rias tiga cermin; meja samping; meja sekolah; meja taman; meja teh; meja teras; meja tulis; meja yang dapat
diatur ketinggiannya.; meja-meja termasuk meja rias, meja makan, meja tulis; mengubah tikar bayi portabel; papan kayu atau
plastik; papan kayu tegak; patio furniture dari kayu; patio furniture dari plastik; pelindung bumper untuk boks bayi; penutup
furnitur yang dipasang, bukan dari kain; penutup furnitur yang terpasang; penutup pakaian [penyimpanan]; penutup, bukan
dari logam, untuk wadah; perabot dapur yang dibuat khusus; perabot komputer; perabot pantai; perabot sekolah; perabotan;
perabotan dapur; perabotan kantor; perlengkapan tempat tidur, bukan dari logam; peti; peti kayu; peti laci; peti plastik; peti
untuk mainan; rak; rak alat yang dipasang di dinding; rak buku; rak dasi; rak furnitur; rak kayu [perabot]; rak majalah; rak
mantel; rak miring; rak pajangan; rak pakaian [perabot]; rak penyimpanan; rak perabot untuk penyimpanan cd; rak
perpustakaan; rak piring; rak sepatu; rak untuk buku; rak untuk lemari arsip; rak untuk penyimpanan; rak, bukan dari logam;
rak-rak termasuk rak pakaian, rak sepatu, rak piring; ranjang; ranjang kayu; ranjang logam; ranjang untuk memijat; rel pakaian;
roda chocks, bukan dari logam; sandaran; sandaran kepala [perabot]; sandaran kepala untuk tempat tidur; sandaran
punggung portabel untuk digunakan dengan kursi; sandaran tangan untuk furnitur; sandaran tempat tidur; selimut untuk
pakaian [lemari pakaian]; shikibuton [kasur jepang]; sofa; sofa dari kayu; sofa luar ruangan; sofa plastik; sofa taman; sofa yang
bisa diperpanjang; sumbat, bukan dari kaca, logam atau karet; tabung plastik; tangga [tangga], bukan dari logam; tempat
duduk dan tempat tidur untuk bayi yang dapat dinaik-turunkan serta dapat berayun-ayun yang dilengkapi mainan gantung;
tempat duduk tambahan diletakkan di atas kursi; tempat pemeliharaan untuk hewan kecil; tempat penyimpanan air, bukan dari
logam; tempat penyimpanan tujuan umum, bukan dari logam; tempat penyimpanan, bukan dari logam; tempat tidur; tempat
tidur anjing; tempat tidur bayi; tempat tidur bean bag; tempat tidur bulu [toppers kasur]; tempat tidur dengan ruang
penyimpanan; tempat tidur diangkut; tempat tidur dipan; tempat tidur dipan menggabungkan ruang penyimpanan; tempat tidur
hewan; tempat tidur kayu; tempat tidur kucing; tempat tidur kursi; tempat tidur lipat; tempat tidur menggabungkan basis dipan;
tempat tidur pantai; tempat tidur portabel; tempat tidur portabel untuk anak-anak; tempat tidur portabel untuk hewan
peliharaan; tempat tidur rumah sakit; tempat tidur sofa; tempat tidur susun; tempat tidur terbuka; tempat tidur untuk anak-anak;
tempat tidur untuk bayi; tempat tidur untuk hewan; tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga; tempat tidur, kecuali
linen; tikar tidur; tikar tidur siang [bantal atau kasur]; tikar tidur untuk digunakan oleh anak-anak; tikar untuk playpens bayi;
toppers kasur dipasang; tumpuan kaki empuk atau kursi rendah tanpa punggung; tutup penyegelan, bukan dari logam; unit
dinding [furnitur]; wadah kemasan dari plastik; wadah pengemasan kayu; wazukue [meja rendah bergaya Jepang]; workstation
memiliki permukaan kerja multi guna untuk digunakan dalam berbagai bidang; yo [kasur tradisional Korea]; zabuton [bantal
lantai Jepang]; zaisu [Kursi bergaya Jepang]; zataku [meja rendah gaya Jepang]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021072247
: 25/10/2021 09:06:39
:
: Made Agung Dharma Sentosa

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Permata Cimanggis Cluster Kumala B7/3, Cimpaeun, Kota Depok, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Gatewee
: Gerbang Kecil

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih & Biru
: 42, 43
: ===penyediaan situs media sosial===
===Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk
layanan pemesanan yang berkaitan dengannya===

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 100 Innovation Way, Anderson SC 29621, United States of America
: Daru Lukiantono S.H.
: Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place Lt. 35, SCBD Lot 10, Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PACKOUT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 6
: ===Alat pengunci dari logam untuk wadah-wadah; Bangku pijakan bertahap dari logam; Ikatan dari logam; Kotak untuk alatalat dari logam (kosong); Peti untuk alat-alat dari logam (kosong); Tangga dari logam; gesper dari logam biasa [hardware];
hardware * logam, kecil; kontainer logam untuk penyimpanan atau transportasi; kotak dari logam biasa; kotak pengencang
logam; nampan logam *; perancah logam; peti logam; tempat sampah logam; wadah penyimpanan logam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021072249
: 25/10/2021 09:10:16
:
: Thomas Stefanus Kaihatu, I Dewa Gde Satrya Widya Dutha

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mulyosari Utara XI/ 34 , Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Hot Tub
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah, hitam
: 41
: ===Akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan)
di bidang olahraga sepatu roda atau rollersports, khususnya yang berkaitan dengan olah raga sepatu roda; Hubungan dengan
lembaga internasional di bidang pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan dan sertifikasi kewirausahaan bagi usaha mikro kecil
dan menengah; Informasi pendidikan; Informasi tentang pendidikan; Informasi terkait dengan pendidikan; Jasa Pendidikan;
Jasa hiburan dan pendidikan dalam bentuk pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan elektronik,
kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara
yang terdiri dari atlet permainan elektronik, atlet olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas
partisipatif dan kontes yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga
virtual; Jasa hiburan dan pendidikan, seperti produksi film, acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film
dan acara televisi; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan pendidikan; Jasa informasi, pemberian
nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan
langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio,
konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan; Jasa
pelatihan dan pendidikan barista; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film, teater,
acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga;
Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara online; Jasa pendidikan akademi; Jasa pendidikan aritmatika (sempoa); Jasa
pendidikan bisnis; Jasa pendidikan dan hiburan dalam bentuk program televisi, radio, kabel, satelit dan program internet; Jasa
pendidikan dan hiburan yaitu penyelenggaraan dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi hiburan, buku komik dan seni
populer; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu program multimedia yang sedang berlangsung, di bidang kepentingan umum,
didistribusikan melalui berbagai platform di berbagai bentuk media transmisi; Jasa pendidikan dan hiburan, yaitu,
pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi, buku komik dan seni populer; Jasa pendidikan dan
penyuluhan di bidang perikanan; Jasa pendidikan di bidang bisnis; Jasa pendidikan di bidang bisnis melalui sarana media
sosial; Jasa pendidikan di bidang hukum; Jasa pendidikan di bidang hukum melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan di
bidang medis; Jasa pendidikan kuliner; Jasa pendidikan melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan non formal/kursus yang
bergerak dibidang Fashion Design; Jasa pendidikan orang dewasa; Jasa pendidikan pembuatan kue; Jasa pendidikan secara
online; Jasa pendidikan seniman; Jasa pendidikan untuk Ibu dan Anak; Jasa pendidikan yang disediakan oleh sekolah
kecantikan; Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam bidang investasi dan
keuangan; Jasa pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas dalam bidang kesenian dan pembagian bahan yang berhubungan
dengannya, menyediakan kelas; Jasa pendidikan, yakni, memberikan pelatihan dan kursus pendidikan tentang interkoneksi,
membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengatasi masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras
dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, jaringan
keamanan, browser web, dan perangkat elektronik; Jasa penerbitan elektronik, yaitu, publikasi buku komik digital, majalah

: DID2021072248
: 25/10/2021 09:07:31
:
: Techtronic Cordless GP

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 1177 dari 1251

komik dan novel bergambar yang menyajikan cerita dan karakter petualangan aksi fiksi; produksi, distribusi dan penyewaan
film bioskop; produksi dan distribusi program televisi dan radio; prroduksi dan penyewaan rekaman suara dan video; jasa-jasa
hiburan, yaitu produksi multimedia pertunjukan hiburan dan program interaktif untuk distribusi melalui televisi, kabel, satelit,
media audio dan video, kartrid, disk komputer dan alat-alat digital; jasa-jasa hiburan, yaitu, produksi multimedia hiburan, berita
dan informasi melalui jaringan komunikasi dan komputer; jasa-jasa hiburan dalam bentuk penyediaan program berkelanjutan
yang menyajikan kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung yang ditransmisikan melalui alat komunikasi nirkabel,
yaitu telepon seluler, tablet, komputer dan alat genggam nirkabel; jasa-jasa hiburan dibidang film dan televisi, yaitu,
penciptaan, produksi dan distribusi gambar yang dihasilkan komputer untuk film bioskop, film animasi, video, video animasi,
program televisi; jasa-jasa produksi animasi; jasa penyediaan animasi efek khusus televisi dan gambar bergerak audio dan
visual untuk film, video dan televisi; jasa-jasa hiburan, yaitu, program televisi seri yang sedang berjalan yang menyajikan
kartun animasi dan/atau petualangan aksi langsung; pemrograman televisi yang menyajikan pertunjukan film dan pita video;
jasa-jasa gedung bioskop, yaitu, pertunjukan film dan pita video di teater; jasa-jasa hiburan, yaitu, pertunjukan teater langsung
yang menyajikan karakter-karakter berkostum; penyediaan perangkat lunak permainan komputer interaktif secara on-line
melalui jaringan elektronik yang dapat diakses melalui jaringan luas oleh pemakai jaringan; penyediaan permainan komputer
secara online; penyediaan situs web (websites) dibidang hiburan yang berhubungan dengan buku komik, film bioskop,
program televisi animasi dan permainan video; penyediaan berita dan informasi dibidang hiburan yang berhubungan dengan
buku komik, film bioskop, program televisi animasi dan permainan video melalui jaringan elektronik; jasa-jasa taman hiburan
dan theme park; jasa-jasa pendidikan, yaitu pengembangan, pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan program
pendidikan dibidang buku komik; Jasa pengaturan pameran untuk tujuan pendidikan dan kebudayaan; Jasa pengembangan
pendidikan pemahaman; Jasa penyediaan layanan dan informasi pendidikan di bidang teknologi blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; Jasa penyediaan informasi,
jadwal, ulasan, dan rekomendasi yang dipersonalisasi dari program pendidikan, hiburan, film, acara seni dan budaya, konser,
pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa persewaan ruangan untuk
kegiatan olah raga, pendidikan dan kebudayaan; Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan peringkat (rating), dan
menyediakan situs web interaktif dan aplikasi komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan peringkat yang
berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni dan budaya, konser, langsung pertunjukan, kompetisi,
pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara olahraga; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan
manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan elektronik; Jasa-jasa informasi, pemberian nasihat dan konsultasi
yang berkaitan dengan jasa hiburan, olah raga, dan pendidikan, termasuk yang disediakan secara online dari database
komputer atau dari Internet; Jasa-jasa pendidikan dalam bentuk penyediaan paket kursus, loka karya-loka karya dan seminarseminar untuk pelanggan semua usia di prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi dan level dewasa;
Jasa-jasa pendidikan dan pemberian gelar di bidang pendidikan; Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan
pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistemsistem mesin otomat, pengembangan perangkat lunak, peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan
integrase database, sistem komputer dan pengembangan aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan
otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan /
customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer,
perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial intelligence.; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan
manajemen keuangan melalui audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen
keuangan melalui media audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan
online dari database komputer atau Internet; Jasa-jasa studi pendidikan di luar negeri; Konsultasi pendidikan dan pelatihan;
Kursus pendidikan desain; Kursus-kursus pendidikan melalui internet; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan,
olahraga, pendidikan dan acara budaya; Layanan akademi pendidikan; Layanan amal, yaitu pendidikan dan pelatihan;
Layanan bantuan untuk mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan,
rekreasi dan olahraga; Layanan hiburan dan pendidikan dalam bentuk program televisi dan radio yang berkelanjutan dalam
bidang bola basket dan menampilkan permainan basket dan pertandingan basket secara langsung; Layanan informasi
pendidikan; Layanan institusi pendidikan; Layanan konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen; Layanan
konsultansi terkait dengan pendidikan dan pelatihan manajemen dan personil; Layanan konsultasi pendidikan; Layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; Layanan manajemen acara [organisasi pendidikan, hiburan,
olahraga atau acara budaya]; Layanan pelatihan dan pendidikan; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan
dengan kendaraan air; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor; Layanan
pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan kendaraan udara; Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang
berkaitan dengan kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh, drone, mobil yang dikendalikan dari jarak jauh; Layanan
pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road,
kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Layanan
pendidikan; Layanan pendidikan bisnis; Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi
dan gaya hidup (hiburan), masalah sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya,
pendidikan, budaya dan hiburan; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran di tingkat pra-taman kanak-kanak dan taman
kanak-kanak; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan,
senam, latihan, moralitas, etika, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan
politik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas; Layanan pendidikan dan layanan
pengajaran, yaitu kelas, seminar, dan lokakarya di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan,
moralitas, etika, hukum, ekonomi, obat-obatan, operasi, farmasi, pertanian, teknik, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa,
matematika, aritmatika, ilmu social, geografi, sejarah dan politik di tingkat perguruan tinggi; Layanan pendidikan dan layanan
pengajaran, yaitu, kelas, seminar dan lokakarya di bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan hidup, pegawai,
pembelajaran seumur hidup, keterampilan pelajaran, persiapan ujian dan hobi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran,
yaitu, kelas, seminar, dan lokakarya di bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan berburu pekerjaan, dan persiapan
ujian kualifikasi; Layanan pendidikan dasar; Layanan pendidikan di bidang bedah; Layanan pendidikan di bidang tidur, bidang
kesehatan dan meditasi; Layanan pendidikan kesehatan dan medis yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya;
Layanan pendidikan lanjutan; Layanan pendidikan mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; Layanan pendidikan pra-sekolah untuk anak-anak, dan mengadakan seminar dan
lokakarya di bidang pengasuhan anak; Layanan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak
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dengan para profesional yang bekerja khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Layanan pendidikan yang
berkaitan dengan konservasi lingkungan dan konservasi energi; Layanan pendidikan yang berkaitan dengan perjalanan dan
pariwisata, media dan telekomunikasi, keuangan dan uang, kesehatan dan kesejahteraan, masalah lingkungan; Layanan
pendidikan, pengajaran dan pelatihan bahasa dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan secara on-line;
Layanan pendidikan, yaitu penyediaan penilaian secara daring (online); Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan
menyelenggarakan seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber
daya manusia, pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi
karyawan, pelatihan dan pengembangan memasak, seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan konservasi;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan tampilan dan eksibit di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik;
Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis dan manajemen
proyek; Layanan pendidikan, yaitu penyediaan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer; Layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan
kebugaran; Layanan penilaian pendidikan; Layanan penyedia informasi terkait dengan pendidikan; Layanan-layanan
pendidikan yaitu mengatur dan menyediakan wadah pendidikan bagi para pengusaha di bidang usaha; Lembaga Pendidikan
dan Ketrampilan ( Kursus ); Lembaga pendidikan olahraga; Manajemen acara budaya, pendidikan, hiburan dan olahraga;
Manajemen acara pendidikan; Manajemen layanan pendidikan; Materi dan kurikulum pendidikan yang tidak dapat diunduh
secara online, termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur, pemasaran, dan distribusi,
dan karier dalam semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras, peralatan, dan jasa; Memproduksi
program untuk pendidikan, kebudayaan, hiburan dan olahraga; Mengadakan pendidikan dan pelatihan dibidang ilmu geologi,
mineral dan batubara; Mengajar pada pendidikan lingkungan; Mengatur dan menyelenggarakan konferensi, pameran,
pelatihan, pelatihan pendidikan, seminar, lokakarya di dalam bidang bulutangkis; Mengatur dan merencanakan acara untuk
keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Mengatur konferensi dan mengorganisasi
pameran untuk tujuan budaya dan pendidikan; Mengatur penyelenggaraan pameran untuk tujuan pendidikan;
Mengembangkan manual dan panduan pendidikan untuk orang lain di bidang perangkat keras dan lunak komputer, periferal,
sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, browser web, dan perangkat
elektronik; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara pendidikan (untuk keperluan
pendidikan atau hiburan); Menyediakan informasi hiburan dan pendidikan; Menyediakan informasi mengenai pendidikan
online; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran,
perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Menyediakan layanan
informasi dan pendidikan untuk membantu menjembatani antara orang tua dan anak dengan para profesional yang bekerja
khusus di bidang anak-anak dengan kebutuhan berbeda; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan pendidikan; Organisasi
dari acara-acara pendidikan; Organisasi dari kompetisi-kompetisi (pendidikan atau hiburan); Organisasi dari pameran untuk
tujuan kebudayaan atau pendidikan; Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Pameran, Exhibition, Pendidikan,
Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelatihan aktifitas air seperti pendidikan renang, olah raga
bawah air; Pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan instrumen bedah; Pelatihan fisik, instruksi pelatihan
fisik, penyediaan informasi, termasuk online, tentang aktifitas pendidikan, pelatihan, hiburan, olah raga dan budaya;
Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan internal audit;
Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan UMKM; Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau hiburan,
menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan permainan online; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan];
Pendidikan; Pendidikan dan pelatihan di bidang teknik otomotif; Pendidikan dini [pendidikan]; Pendidikan keagamaan;
Pendidikan kesadaran publik atas kebutuhan untuk pencegahan dan kontrol diabetes; Pendidikan menyelam; Pendidikan
nusantara; Pendidikan olahraga dibidang sepak bola; Pendidikan sekolah yang dilakukan di rumah; Pendidikan seni olahraga
bela diri kungfu; Pendidikan teknik penggerak 4 roda (4WD) dan teknik mengemudi balap, mekanik kendaraan bermotor darat,
membaca peta, keselamatan berkendara, dan tanggung jawab lingkungan; Pendidikan, pelatihan, kursus, hiburan, kegiatan
budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion, sastra, kesehatan dan
kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum, layanan kebun binatang,
layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau melalui Internet;
Pendidikan, tidak disediakan oleh institusi akademik; Pendidikan; penyediaan latihan; semua jasa yang tersebut di atas
berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi; Penelitian dibidang pendidikan ke-Dharmaduta-an
Buddhis; Penelitian pendidikan; Pengajaran pendidikan; Pengajaran pendidikan dini; Pengajaran pendidikan internet;
Pengajian (Jasa Pendidikan); Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi, konvensi, kongres, pameran, sekolah harian (day
schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah semua untuk tujuan hiburan dan pendidikan;
Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes, permainan, konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau
pendidikan; Pengorganisasian kontes [pendidikan atau hiburan]; Penyediaan dari informasi yang berhubungan dengan
pendidikan; Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak melalui kelompok bermain; Penyediaan fasilitas pendidikan;
Penyediaan informasi mengenai pendidikan bahasa melalui suatu jaringan global; Penyediaan informasi pendidikan;
Penyediaan informasi pendidikan di bidang penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; Penyediaan informasi, termasuk
secara online, mengenai pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga dan kegiatan budaya; Penyediaan klub anggota pribadi
untuk tujuan hiburan dan/atau pendidikan; Penyediaan kursus pendidikan; Penyediaan pelatihan dan pendidikan sehubungan
dengan layanan manajemen memasak, hotel dan restoran; Penyediaan pendidikan dan pelatihan bahasa, ujian untuk
profisiensi bahasa; Penyediaan publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh, online dalam bentuk brosur, berita berkala,
laporan, dan bahan pendidikan dan pengajaran dalam bidang investasi dan keuangan; Penyediaan test dan ujian pendidikan
di bidang bahasa asing; Penyediaan ujian pendidikan; Penyelenggaraan klub penggemar untuk pengguna mainan konstruksi
(pendidikan dan hiburan), pengguna permainan elektronik dan/atau pengguna mainan, alat-alatnya dan permainan lain;
Penyelenggaraan pertandingan (pendidikan atau hiburan); Penyewaan materi pendidikan; Penyewaan peralatan atau materi
pendidikan; Penyewaan peralatan pendidikan; Pesantren (Jasa Pendidikan); Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi, dan
penyewaan konten digital yang berkaitan dengan pendidikan; Publikasi teks pendidikan; Pusat rekreasi keluarga yang
bertemakan hiburan atau pendidikan; Riset yang terkait dengan bidang pendidikan; Sarana pendidikan hiburan dan rekreasi;
Ujian pendidikan secara online; akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran,
pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; akademi [pendidikan]; analisa statistik untuk tujuan
pendidikan; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan]; bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan]
untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; coaching [pendidikan dan pelatihan]; deteksi plagiarisme untuk
tujuan pendidikan; expo mengenai kesenian, kebudayaan, dan pendidikan; galeri seni untuk tujuan budaya atau pendidikan;
galeri seni untuk tujuan pendidikan; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan multimedia, permainan, aplikasi perangkat
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lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai, olahraga dan even olahraga,
layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; informasi pendidikan; informasi pendidikan sekolah
asrama; informasi yang berhubungan dengan hiburan, pendidikan dan olah raga; informasi yang berkaitan dengan pendidikan
atau hiburan yang disediakan secara online atau melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan
dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi
atau radio; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan
disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; informasi yang berkaitan dengan pendidikan kursus diving
dan snorkeling; jasa Pendidikan pelatihan animasi; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan, pendidikan dan kegiatan budaya;
jasa konsultasi di bidang pendidikan; jasa konsultasi di bidang pendidikan, yaitu, memberikan analisis data siswa untuk tujuan
manajemen pendidikan; jasa manajemen di bidang pendidikan, yaitu, pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di
bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa pelatihan dan pendidikan pembuatan minuman
beraroma dan beraneka rasa; jasa pelatihan dan pendidikan yang menyediakan informasi pendidikan secara online dari
database komputer atau Internet; jasa pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan; jasa pelatihan, kursus, dan
pendidikan di bidang olahraga, evaluasi dan pencegahan risiko kesehatan dan gizi; jasa pemandu wisata untuk tujuan
rekreasi, pendidikan atau budaya; jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa pendidikan Sekolah Menengah
Pertama (SMP); jasa pendidikan dalam bentuk kursus dan program di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa
pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang hiburan, animasi, buku komik dan seni
populer; jasa pendidikan dan kursus untuk perawatan, perbaikan, penelitian tentang mesin AC, Kulkas, Komputer, Genset,
Microwave, pompa air, dan peralatan listrik lainnya, khususnya industri 4.0; jasa pendidikan dan pelatihan jasa publikasi
termasuk berhubungan dengan publikasi buku dan bahan tes penelitian pendidikan jasa informasi, nasihat, konsultasi dan
pendukung yang berhubungan dengan semua yang tersebut di atas; jasa pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; jasa
pendidikan sekolah dasar (SD); jasa pendidikan, mengadakan program dalam bidang produksi dan distribusi video online,
konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; jasa pendidikan, pengajaran dan pelatihan berbasis komputer; jasa
pendidikan, yaitu pelatihan di bidang teknologi; jasa pendidikan, yaitu, memberikan konferensi, pelatihan, pengujian,
lokakarya, kursus pendidikan, dan mendistribusikan materi kursus tentang interkoneksi, membangun, mengelola,
mengamankan, memantau, memecahkan masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak
komputer, teknologi, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan,
web browser dan perangkat elektronik; jasa pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas, lokakarya, dan konferensi di bidang
manajemen proyek dan pendistribusian materi kursusnya; jasa pendidikan, yaitu, penyediaan konferensi, lokakarya, dan
diskusi panel dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa pendidikan, yaitu, perancangan
program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk para pendidik dan pengelolaan program pendidikan dalam
bentuk pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan
universitas; jasa penyediaan bantuan untuk pendidikan; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran, kompetisi dan acara
pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa perencanaan program pendidikan dalam bentuk
pengembangan kurikulum untuk para pendidik; jasa saran yang berkaitan dengan karir [nasehat yang berkaitan dengan
pendidikan atau pelatihan]; jasa-jasa hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan melalui media elektronik, konten
multimedia, konten audio dan video, film, gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi terkait yang disediakan melalui
internet dan jaringan komunikasi lain; jasa-jasa informasi studi pendidikan di luar negeri; jasa-jasa pendidikan bahasa via
online; jasa-jasa pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui radio, televisi, telepon, internet dan database online; jasajasa pendidikan dan pelatihan termasuk mengembangkan, mengatur dan menyelenggarakan seminar-seminar pendidikan,
manajemen dan pengembangan perusahaan; jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via situs Internet; jasa-jasa
pendidikan korespondensi bahasa via situs Internet; jasa-jasa pendidikan yaitu mengatur dan menyelenggarakan presentasi
–presentasi pendidikan bagi para wirausaha di bidang usaha; jasa-jasa pendidikan, ialah organisasi dan penyelenggaraan
kursus-kursus, pameran-pameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposium-simposium, dan pelatihanpelatihan dibidang periklanan dan pemasaran; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk event-event (acara) hiburan dan
pendidikan; jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau hiburan); kegiatan pendidikan dan hiburan yang disediakan
sehubungan dengan kapal pesiar dan wisata; konseling dan pelatihan karier [nasihat pelatihan dan pendidikan]; konseling
karir yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konseling karir yang berkaitan dengan pendidikan perguruan tinggi;
konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang
pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline;
konsultasi pendidikan; konsultasi pendidikan sekolah asrama; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan, pelatihan lebih
lanjut dan pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan
pendidikan dan pelatihan manajemen dan personalia; kursus pendidikan online dan layanan pendidikan; layanan bimbingan
pendidikan internet; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh galeri seni; layanan galeri seni untuk
tujuan budaya, pendidikan atau hiburan; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer untuk hiburan dan
tujuan pendidikan lebih lanjut; layanan hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual,
dan karya multimedia yang tidak dapat diunduh melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai
film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia; layanan informasi pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan
yang dapat diakses melalui Internet atau melalui Intranet; layanan instruksi pendidikan atau pelatihan kejuruan; layanan klub
(termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga dan pendidikan); layanan klub [hiburan atau pendidikan]; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan pendidikan; layanan pelatihan atau pendidikan di bidang pembinaan kehidupan; layanan pelatihan
pendidikan komputer; layanan pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan kedokteran; layanan pendidikan
akademik; layanan pendidikan bahasa asing; layanan pendidikan berbantuan komputer; layanan pendidikan dalam bentuk
kursus di tingkat universitas; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan
dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan
pelatihan bisnis, yaitu, mengembangkan program kepemimpinan dan pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang
manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu,
menyediakan layanan pelatihan eksekutif di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan
pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan program pendidikan bisnis untuk karyawan dan para pelaksana di bidang
manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan kejuruan; layanan
pendidikan dan pelatihan linguistik; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan;
layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan kebugaran; layanan pendidikan dan pelatihan terkait kesehatan dan
kebugaran yang disediakan untuk pemegang polis asuransi jiwa dan kesehatan; layanan pendidikan dan pelatihan yang
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berhubungan dengan teknologi perangkat lunak komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan
konstruksi sistem komputer; layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan olahraga; layanan pendidikan dan
pelatihan yang berkaitan dengan permainan; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan dan pengajaran yang
berkaitan dengan musik dan tarian; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan olahraga; layanan pendidikan
dan pengajaran yang berkaitan dengan seni dan kerajinan; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni,
kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; layanan pendidikan dan pengajaran yang menggunakan terminal komunikasi
melalui jaringan komputer atau di Internet; layanan pendidikan diet; layanan pendidikan disediakan oleh perguruan tinggi;
layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; layanan pendidikan hukum; layanan pendidikan jasmani; layanan pendidikan
untuk penggunaan dan pengoperasian peralatan pemantauan, inspeksi, pengujian dan pengendalian; layanan pendidikan
untuk penggunaan dan pengoperasian turbin, kompresor pompa sentrifugal pasir; layanan pendidikan yang berkaitan dengan
keselamatan jalan; layanan pendidikan yang berkaitan dengan peralatan dan instrumen medis; layanan pendidikan yang
disediakan melalui semua bentuk publikasi, pengiriman, penyebaran dan transmisi elektronik; layanan pendidikan yang
disediakan oleh akademi; layanan pendidikan yang disediakan oleh asisten kebutuhan khusus; layanan pendidikan yang
disediakan oleh sekolah korespondensi bisnis; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah atas; layanan
pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah pertama; layanan pendidikan yang disediakan oleh universitas; layanan
pendidikan yang mengarah ke bidang matematik; layanan pendidikan, khususnya, mengorganisir dan menyelenggarakan
konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang periklanan, pemasaran, jejaring sosial, internet, dan media sosial,
dan penyaluran/distribusi materi kursus yang berhubungan dengannya; layanan pendidikan, kursus, pelatihan dan pengajaran
selam (diving) dan snorkeling; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; layanan pendidikan, pelatihan dan pengajaran
dalam kaitannya dengan manufaktur dan produksi; layanan pendidikan, yaitu penerbitan buku, artikel, dan makalah teknis di
bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; layanan pendidikan, yaitu pengetahuan mengajar; layanan pendidikan, yaitu,
mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi dan seminar di bidang kecerdasan buatan dan internet of things; layanan
pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen bisnis; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di
bidang manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen strategis; layanan
pendidikan, yaitu, menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen bisnis; layanan pendidikan, yaitu,
menyediakan webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan
webinar yang tidak dapat diunduh di bidang manajemen strategis; layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas,
lokakarya, konferensi, dan seminar di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; layanan pendidikan, yaitu,
menyelenggarakan seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang kesehatan dan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan
(wellness); layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya;
layanan pendidikan, yaitu, pelaksanaan program di bidang penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya pelaksanaan
kompetisi dan tantangan pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya memberikan pengakuan dan
insentif melalui penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang pertanian memberikan pengakuan dan insentif dengan
cara penghargaan untuk menunjukkan keunggulan di bidang penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya; layanan
pendidikan, yaitu, penyelenggaraan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang eksplorasi minyak dan gas; layanan
pendidikan, yaitu, penulisan buku dan artikel untuk terbitan berkala selain untuk iklan atau publisitas di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer; layanan pengajaran dan pendidikan yang berkaitan hanya untuk nutrisi, kesehatan dan kebugaran,
tidak disediakan oleh institusi akademik; layanan pengaturan dan penyelenggaraan kelas-kelas pendidikan, seminar
pendidikan, road show pendidikan, konferensi pendidikan dan presentasi pendidikan mengenai infrastruktur virtual,
penyimpanan virtual dan jaringan virtual; layanan penilaian pendidikan online; layanan penyelenggaraan pameran untuk tujuan
kebudayaan atau pendidikan; layanan yang berkaitan dengan penyediaan solusi pendidikan; lembaga pendidikan;
manajemen/pengaturan klub sepatu roda dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan sepatu roda;
melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya;
melakukan acara pendidikan; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
melakukan tur berpemandu untuk tujuan budaya atau pendidikan; melakukan tur gua dengan pemandu untuk tujuan
pendidikan; melakukan tur kilang anggur yang dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur museum dengan pemandu
untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs bersejarah yang dipandu untuk tujuan pendidikan; melakukan tur situs budaya
yang dipandu untuk tujuan pendidikan; memberikan demonstrasi pendidikan; memberikan informasi berkaitan dengan
organisasi pendidikan, budaya, olahraga dan pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan
permainan; memberikan informasi di bidang pendidikan; memberikan informasi online tentang pendidikan, pelatihan, hiburan,
olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi online yang berkaitan dengan hiburan atau pendidikan; memberikan
informasi pendidikan; memberikan informasi pendidikan kepada pengemudi kendaraan dan penumpang memberikan hiburan
kepada pengemudi kendaraan dan penumpang; memberikan informasi tentang pendidikan online; memberikan informasi
tentang pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, dan kegiatan budaya; memberikan informasi yang berkaitan dengan
pendidikan berkelanjutan melalui Internet; memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan jasmani melalui situs web
on-line; memberikan pendidikan di bidang komputer yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di
bidang komputer yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan
melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan
pendidikan di bidang seni yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang seni yang diberikan
melalui kursus korespondensi; memberikan ujian dan ujian pendidikan; memberikan ujian pendidikan; memproduksi film pita
video di bidang pendidikan, kebudayaan, hiburan atau olahraga [bukan untuk film, program radio atau televisi dan bukan untuk
iklan dan publisitas]; mengadakan konferensi pendidikan untuk profesi industri dalam bidang produksi dan distribusi video
online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan online; mengajar dalam pendidikan diet; menganalisis nilai tes
pendidikan dan data untuk orang lain; mengatur acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk
tujuan pendidikan; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan forum pendidikan secara langsung;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri
perjalanan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan wisata dalam air dengan
diving dan snorkeling; mengatur dan melakukan pertemuan di bidang pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi
[pendidikan atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang
manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen proyek; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen strategis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi,
pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
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konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan tentang penyedia jasa halal; mengatur dan
menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan seminar
pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan;
mengatur dan menyelenggarakan seminar, lokakarya [pendidikan], kongres, seminar, kursus pembelajaran jarak jauh dan
pameran untuk tujuan budaya; mengatur forum pendidikan secara langsung; mengatur kompetisi untuk pendidikan atau
hiburan; mengatur konferensi pendidikan; mengatur kursus pendidikan; mengatur pameran untuk tujuan budaya atau
pendidikan; mengatur seminar pendidikan; mengatur, melakukan dan menyediakan kursus pendidikan pelatihan diving dan
snorkeling; mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan acara-acara pendidikan; mengorganisir dan melakukan acara
hiburan, budaya, artistik dan pendidikan; mengorganisir konvensi, konferensi, seminar, kelas dan lokakarya dan pameran
dagang untuk tujuan pendidikan, pelatihan, hiburan, olahraga, rekreasi atau budaya; menyediakan bahan-bahan pendidikan
untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan bahan-bahan seni dan kerajinan dan bahan-bahan
pendidikan yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang untuk anak-anak yang membutuhkan dan kurang mampu [layanan
amal]; menyediakan dan menyewakan fasilitas-fasilitas olahraga, pendidikan dan rekreasi; menyediakan database komputer,
elektronik dan online untuk penggunaan pendidikan, rekreasi dan hiburan di bidang hiburan dan di bidang minat kelompok
menengah, perguruan tinggi, sosial dan masyarakat; menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik atau
pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk
pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk tujuan pendidikan; menyediakan informasi di bidang pendidikan pandangan
dunia Alkitab untuk tujuan studi akademik melalui situs web; menyediakan informasi dibidang pendidikan dan aktifitas hiburan
serta acara untuk anak-anak; menyediakan informasi on-line di bidang pendidikan; menyediakan kelas pendidikan online
melalui obrolan video langsung; menyediakan kursus pendidikan; menyediakan kursus pendidikan di bidang diet dan
perawatan kesehatan; menyediakan kursus pendidikan gigi berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan hukum
berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan kedokteran berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan keperawatan yang
berkelanjutan; menyediakan kursus pendidikan yang berkaitan dengan diet; menyediakan kursus pendidikan yang berkaitan
dengan industri perjalanan; menyediakan kursus pendidikan, kuliah, seminar dan skema pelatihan remaja; menyediakan
layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak; menyediakan layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak di pusat-pusat
setelah sekolah; menyediakan layanan kamp atletik [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk
tujuan amal; menyediakan layanan kamp olahraga [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; menyediakan layanan kamp rekreasi [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan
amal; menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp renang [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp sepakbola [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kamp voli [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan] kepada anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan layanan perkemahan atletik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan layanan perkemahan basket [hiburan atau pendidikan] untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan
amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] kepada orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak
yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan atau pendidikan] kepada orangorang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan senam [hiburan atau pendidikan] untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] kepada
orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan layanan perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan] untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan mainan untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat acara
pendidikan [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di bidang pendidikan, untuk tujuan
amal; menyediakan materi pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arab; menyediakan materi pendidikan di bidang nutrisi;
menyediakan materi pendidikan online di bidang kesehatan; menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan diet;
menyediakan materi pendidikan online di bidang makanan gizi; menyediakan materi pendidikan online di bidang nutrisi
makanan; menyediakan materi pendidikan untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan pameran
online untuk tujuan budaya atau pendidikan; menyediakan pameran seni online untuk keperluan budaya atau pendidikan;
menyediakan papan dan penginapan untuk siswa asing dalam rangka layanan pendidikan sekolah asrama; menyediakan
pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pertunjukan teater, musik, televisi, radio dan sinematik; menyediakan
pendidikan jasmani, permainan, dan fasilitas olahraga; menyediakan penggunaan sementara materi pendidikan online yang
tidak dapat diunduh; menyediakan publikasi audio yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer, yaitu secara berkala
dan laporan perihal pendidikan, hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai; menyediakan sumber daya online untuk
pengembang perangkat lunak (pendidikan); menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum
muda dan orang dewasa; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan
pendidikan; menyelenggarakan pameran dan acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; menyelenggarakan
pameran di bidang hiburan interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan
budaya atau pendidikan; organisasi acara di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara di
bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara pendidikan; organisasi acara pendidikan dan hiburan
untuk para profesional dan eksekutif; organisasi forum pendidikan secara langsung; organisasi kegiatan pendidikan untuk
kamp musim panas; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi kompetisi untuk pendidikan
atau hiburan; organisasi kongres dan konferensi untuk keperluan budaya dan pendidikan; organisasi pameran bunga dan
tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau
pendidikan; organisasi pameran di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran hewan untuk
tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran tanaman
untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran untuk
tujuan pendidikan; organisasi pameran, konvensi dan konferensi untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi
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pameran, konvensi, dan konferensi untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara
budaya; organisasi pertunjukan pendidikan; organisasi, produksi dan presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya atau
hiburan; organisasi/manajemen hosting pameran untuk tujuan hiburan, budaya dan pendidikan; pelaksanaan kegiatan dan
kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan peralatan dan instrumen medis;
pelatihan hadroh (pendidikan); pelatihan seni tari (pendidikan); pemberian, penyerahan dan pengambilan tugas pelajaran di
kelas untuk tujuan pendidikan; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan
multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di
bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan,
drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; pendidikan Bisnis; pendidikan Jasmani; pendidikan agama;
pendidikan anak usia dini (PAUD); pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan hiburan; pendidikan dan
pelatihan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; pendidikan dan
pelatihan di bidang musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik; pendidikan dan
pelatihan pengemudi; pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan
konservasi alam dan lingkungan; pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan sumber
daya alam; pendidikan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja; pendidikan di bidang manajemen bisnis; pendidikan di
bidang musik dan hiburan; pendidikan kesehatan; pendidikan kesehatan fisik; pendidikan lebih lanjut; pendidikan musikal;
pendidikan orang dewasa; pendidikan permainan golf menggunakan simulator golf; pendidikan sekolah asrama; pendidikan
untuk penderita disabilitas; pendidikan yang lebih tinggi; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penerbitan materi pendidikan;
pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan atau penyelenggaraan seminar untuk tujuan pendidikan;
pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir; pengaturan
dan penyelenggaraan acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir.; pengaturan dan
penyelenggaraan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, kuliah, seminar dan lokakarya [pelatihan]; pengaturan
kompetisi untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan konferensi, lokakarya,
seminar, konvensi, event-event dan pameran yang berhubungan dengan olah raga dan/atau untuk keperluan pendidikan dan
atau rekreasi; pengembangan pendidikan manual dan panduan untuk orang lain di bidang perangkat keras dan perangkat
lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web
browser, dan perangkat elektronik; pengorganisasian atau mengatur pameran untuk keperluan budaya atau pendidikan;
pengujian pendidikan; penilaian atas karya untuk tujuan pendidikan; penyebaran materi pendidikan; penyediaan informasi
daring tentang pendidikan; penyediaan informasi tekstual, gambar dan ilustrasi melalui komunikasi melalui Internet dan
telepon seluler untuk tujuan hiburan, olahraga dan pendidikan.; penyediaan jasa-jasa perkemahan atletik [hiburan atau
pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan bola basket [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan
liburan [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan olahraga menunggang kuda [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak;
penyediaan jasa-jasa perkemahan renang [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan
sepak bola [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan tenis [hiburan atau pendidikan]
untuk anak-anak; penyediaan jasa-jasa perkemahan voli [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan materi-materi
seni, kerajinan, dan pendidikan untuk anak-anak yang diproduksi dari bahan-bahan daur ulang; penyediaan pelatihan dan
pendidikan; penyediaan pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyelenggaraan forum
pendidikan secara langsung; penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan kursus pendidikan; penyelenggaraan
pameran untuk tujuan budaya, pendidikan dan pelatihan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan
pendidikan; penyelenggaraan pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan; penyelenggaraan seminar
pendidikan; penyewaan bahan dan peralatan pendidikan; penyewaan materi pendidikan; penyewaan materi pendidikan dan
pengajaran; perekrutan siswa untuk institusi pendidikan yang lebih tinggi; persiapan kursus dan ujian pendidikan; presentasi
karya seni visual dan sastra kepada publik untuk tujuan budaya atau pendidikan; produksi dan penyewaan materi pendidikan
dan pengajaran; produksi film rekaman video dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau olahraga, bukan untuk film atau
program televisi dan bukan untuk iklan atau publisitas; produksi materi pendidikan; produksi materi pendidikan dan
pengajaran; produksi video dan/atau rekaman suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan; produksi, distribusi dan penyewaan
konten audio-visual untuk tujuan
hiburan dan pendidikan; program acara pendidikan; publikasi bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita
berkala, dan publikasi elektronik; publikasi materi pendidikan; publikasi panduan pendidikan dan pelatihan; publikasi
pendidikan termasuk secara online; sarana pendidikan dan outbond (Hiburan); studi pendidikan di luar negeri; ujian
pendidikan; ujian pendidikan bagi pengguna yang memenuhi syarat untuk pilot drone===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021072260
: 25/10/2021 09:38:40
:
: INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

540 Etiket

: Office 8 Building 12th Floor, Unit 12I -12J Sudirman Central Business District (SCBD)
Lot 28 Senopati Raya Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190
: Sardjana Orba Manullang S.H.
: Manullang & Putranto Law Firm Jalan Denpasar Raya C4/24 Kompleks Menteri
Kuningan, Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CERTIFIED TAX ACCOUNTANT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: BIRU, PUTIH
: 41
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===kursus pembelajaran jarak jauh; layanan pendidikan dalam bentuk kursus di tingkat universitas; melakukan kursus
pelatihan; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; melakukan seminar;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, konser, simposium,
seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium,
kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur kursus pelatihan;
mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur seminar pelatihan; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak
jauh; penyelenggaraan seminar pendidikan; persiapan kursus dan ujian pendidikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021072261
: 25/10/2021 09:39:46
:
: PT ANDIKA FAMILY JAYA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: RATAMBA, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, 53454
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PETRAMAS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Jingga, Biru, dan Putih
: 35
: ===Layanan ritel atau layanan grosir untuk sistem pembangkit tenaga surya; Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar,
minyak bumi, minyak, pelumas, gemuk; Layanan toko ritel online; Saran dan konsultasi bisnis mengenai penggunaan dan
permintaan untuk material yang digunakan pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi; jasa penyaluran gas
secara ritel (eceran); layanan bisnis; layanan grosir untuk bahan bakar; layanan ritel untuk bahan bakar; layanan ritel yang
berkaitan dengan bahan bakar; layanan toko grosir menampilkan bahan bakar; layanan toko grosir online yang menampilkan
bahan bakar; layanan toko ritel menampilkan bahan bakar; manajemen penjualan; menyusun dan memberikan informasi
statistik untuk keperluan bisnis atau komersial; pemasaran media sosial; pemasaran produk; penelitian pemasaran;
pengembangan strategi bisnis; pengkajian pemasaran; perencanaan strategis bisnis; promosi online jaringan komputer dan
situs web; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; publikasi barang cetakan untuk keperluan periklanan dalam bentuk
elektronik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021072262
: 25/10/2021 09:40:31
:
: JUNIYAR JAIS SUBIYATTO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Drojogan RT 005 RW 003 Desa Bumirejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah,
56512
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KEOPI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 43
: ===Kafe kopi; Kedai kopi; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072263
: 25/10/2021 09:40:57
:
: Untung Suhardi

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DK. Giriharto RT.04 / 03 Kel. Candi, Kec. Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: 23 DUA TIGA
:

591

Uraian Warna

: HItam, Putih

740

540 Etiket
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 29
: ===Abon Sapi; Sarden dan makarel; Sosis; dendeng===
: DID2021072264
: 25/10/2021 09:41:34
:
: INDAH NURJANAH

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Caplek RT.02 RW.02 Kelurahan Lemahkarya, Kecamatan Tempuran,
Kab.Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41385
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JASVIL
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: GOLD
: 3
: ===Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit,
toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Krim wajah dan kulit; Serum antipenuaan untuk keperluan kosmetik; Serum untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim pemutih kulit
wajah; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; produk dan sediaan kosmetik
perawatan kecantikan; sabun wajah; sediaan kosmetik dan kecantikan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072265
: 25/10/2021 09:41:42
:
: BUDI WIJAYA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUTA GARDENIA BLOK A.5/27 RT.003 RW.008, Kota Tangerang, Banten, 15124
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ASOKA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH.
: 18
: ===Payung, payung matahari, tongkat untuk berjalan; payung; payung dan payung matahari; payung golf; payung hujan;
payung matahari; payung matahari dan tongkat; payung pantai; payung tahan hujan; payung teleskopik; payung untuk anakanak; payung, payung matahari, dan tongkat jalan; pegangan payung; penutup payung; tongkat payung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021072266
: 25/10/2021 09:41:52
:
: BALLIN HADIWIDJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Green Ville BL / 25, RT.012 RW.014, Kel/Desa Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta
Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, emas (gold )
: 44
: ===Layanan tukang cukur; jasa salon kecantikan===

740

540 Etiket

540 Etiket
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072267
: 25/10/2021 09:46:09
:
: NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

540 Etiket

Alamat Pemohon

: 10 Collyer Quay #10-01 Ocean Financial Centre
Singapore (049315)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Siti Hanah S.E.,
: S. Hanah, S.E. & Yulius Cung, S.H.,M.H. Jalan Biak No 7C

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Hyper Front
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072268
: 25/10/2021 09:47:10
:
: Untung Suhardi

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DK. Giriharto RT.04 / 03 Kel. Candi, Kec. Ampel, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SS SINAR SURYA + LOGO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam,. Putih
: 29
: ===Abon Sapi; Sarden dan makarel; Sosis; dendeng===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072269
: 25/10/2021 09:47:59
:
: WIELLYANTO PRANATA GO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Panglima Besar Sudirman No. 129 RT 003 RW 002 Kel. Tompokersan Kec.
Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, 67311
: Ir. Yusuf Gunawan S.H., M.H., MBL.
: Ruko Cempaka Mas Blok A No.10 Lt.2 Jl. Letjen Suprapto, Jakarta Pusat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MAXYMAX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan Hitam
: 20
: ===Alas tidur atau alas ganti popok; Bak bukan dari logam; Bangku; Bangku kayu rendah; Bantal Korea (Bangsuk); Bantal
[furnitur]; Bantal besar; Bantal dekoratif; Bantal untuk leher [bukan bantal untuk keperluan medis atau keperluan bedah];
Bantalan kasur; Bingkai dan lingkaran bordir; Boks atau ranjang tempat tidur bayi atau tempat main bayi; Box bayi; Bufet;
Dasar kasur; Dipan; Divan anyaman; Dudukan (furnitur) untuk digunakan dengan televisi; Furnitur untuk anak-anak; Furnitur
yang dapat dikonversi menjadi tempat tidur; Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Kain penutup furnitur yang disesuaikan
dengan bentuknya; Kantong tidur untuk berkemah; Kastor tempat tidur, bukan dari logam; Kepala tempat tidur; Kotak
penyimpanan (furnitur); Kursi alas; Kursi anak-anak; Kursi bayi; Kursi duduk atau tidur bayi (rocker); Kursi duduk bayi; Kursi
kerja; Kursi konferensi; Kursi konvertibel; Kursi perjamuan; Kursi putar; Kursi santai; Kursi tamu (sofa); Kursi tinggi [furnitur];
Lemari anak-anak; Lemari belajar; Lemari berlaci; Lemari beroda; Lemari bufet; Lemari buku; Lemari hias; Lemari kaca;
Lemari kantor (filling cabinet); Lemari kecil; Lemari makan; Lemari rias; Lemari serbaguna; Lemari setelan; Lemari untuk
Televisi dan Audio; Lemari untuk kamar tidur; Lemari yang digantung; Matras duduk untuk bayi atau anak bermain; Meja

740
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[Perabotan]; Meja [furnitur]; Meja cuci muka (perabot rumah tangga); Meja dapur; Meja ganti untuk bayi; Meja kecil; Meja
panjang untuk melayani pembeli; Meja rapat kantor; Meja rias untuk di dalam kamar mandi; Meja ruang makan; Meja samping
tempat tidur; Meja satuan; Meja serbaguna; Meja seterika / gosok; Meja sudut; Meja tamu; Meja telepon; Meja televisi; Meja
tulis ringan; Meja untuk digunakan di kebun; Nakhas; Panggung ganti bayi; Penutup pakaian (lemari pakaian); Penyekat
perabot dari kayu; Perabotan luar ruangan; Perlengkapan perabot bukan dari logam; Peti penyimpanan terbuat dari kayu; Peti
penyimpanan terbuat dari plastik; Playpens untuk hewan peliharaan; Pouffes (tumpuan kaki empuk atau kursi rendah tanpa
punggung); Rak dorong; Rak etalase; Rak meja [perabot]; Rak menjadi furnitur kamar bayi; Rak payung; Rak serbaguna; Rak
surat kabar; Rak untuk komputer; Rak yang digantung; Ranjang (Tempat Tidur); Roda tempat tidur bukan dari logam;
Sandaran kepala untuk posisi duduk; Sandaran tangan [Perabotan]; Sandaran tempat tidur (perlengkapan tempat tidur);
Sisipan berulir, bukan logam; Sofa dinding; Tangga dan tangga berundak, bukan dari logam; Tatakan ganti untuk bayi; Tempat
duduk; Tempat payung; Tempat tidur (bukan untuk keperluan medis); Tempat tidur anak-anak; Tempat tidur anak-anak terbuat
dari kain dalam bentuk tas; Tempat tidur dilengkapi kasur innerspring; Tempat tidur kecil yang dilipat; Tempat tidur pantai
dengan kaca depan; Tempat tidur per (spring bed); Tempat tidur sorong; Tempat tidur tunggal / ganda; Tempat tidur untuk
keperluan medis; Tempat tidur yang bisa disesuaikan; Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan bantalan; Tempayan
(Gentong); Ujung ranjang; Wadah dari plastik untuk kemasan; alas tidur [tikar atau bantal]; alat kelengkapan furnitur, bukan
dari logam; baby bouncers [kursi]; bak kayu; bak plastik; bangku [furnitur]; bangku berkemah; bangku dengan satu atau dua
anak tangga, bukan dari logam; bangku kecil; bangku kerja; bangku luar; bangku piknik; bangku sekolah; bangku teras;
bangku untuk bayi; bangku wakil [furniture]; bangku wakil [perabot], bukan dari logam; bantal; bantal anti-roll untuk bayi; bantal
bean bag; bantal beraksen; bantal berbusa; bantal bersalin; bantal busa memori; bantal dukungan belakang, bukan untuk
tujuan medis; bantal dukungan kepala untuk bayi; bantal dukungan untuk digunakan di tempat duduk bayi; bantal guling;
bantal hewan peliharaan; bantal hias; bantal kasur; bantal kursi; bantal latex; bantal leher; bantal luar; bantal menyusui; bantal
penopang/penyangga yang melingkari leher [bukan bantal untuk keperluan medis atau keperluan bedah]; bantal penyangga
kepala; bantal penyangga kepala untuk dipasang pada kursi mobil anak; bantal penyangga leher; bantal perjalanan; bantal
posisi kepala untuk bayi; bantal stadion; bantal untuk furnitur; bantalan kantong tidur; bantalan kasur dipasang; barang
anyaman; basis tempat tidur dipan; bayi guling; bedsteads; berbaring kursi; bingkai tempat tidur; bingkai tempat tidur dari
logam; boks untuk bayi; boneka binatang; buaian; buaian portabel; buaian untuk bayi; buaian untuk jabang bayi; bumper
buaian, selain sprei; cabinet [perabot]; credenzas; dasar tempat tidur; daun meja; dipan untuk bayi; dipan-dipan (divans); divan
dari kayu; divans dari plastik; dudukan tong, bukan dari logam; furnitur anak-anak; furnitur antik; furnitur bar; furnitur bayi;
furnitur bean bag; furnitur bentwood; furnitur berlapis; furnitur dalam bentuk kantong busa; furnitur dari kayu; furnitur dari kulit;
furnitur dek; furnitur dengan isi busa tanpa rangka; furnitur kamar mandi; furnitur kamar tidur; furnitur kamar tidur yang dibuat
khusus; furnitur khusus; furnitur luar ruang dari plastik; furnitur luar ruang, bukan dari logam; furnitur outdoor dari kayu; furnitur
ruang makan; furnitur ruang santai; furnitur ruang tamu; furnitur seksional; furnitur taman dari kayu; furnitur taman dari plastik;
furnitur tanpa rangka, yang empuk; furnitur tempat duduk; furnitur teras; furnitur untuk bayi dan remaja; furnitur yang dapat
diubah; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; futon [perabot];
gantungan handuk [furniture]; gantungan jas; gerbang bayi; gerobak untuk komputer [perabot]; guling; guling berbusa; guling
dacron; guling latex; jemuran aluminium; kabinet; kabinet berhenti, bukan dari logam; kaca bingkai; kaki kursi; karya seni yang
terbuat dari kayu; kasur; kasur berkemah; kasur berpegas; kasur busa; kasur busa memori; kasur dacron; kasur dacron
berper; kasur dacron rollball berper; kasur futon; kasur jerami; kasur latex; kasur lipat; kasur pegas; kasur per busa; kasur
perlatex; kasur toppers; kemasan wadah dari kayu atau plastik; keranjang bayi; keranjang dari plastik; klem, bukan dari logam;
konter display; kotak alat dari plastik, kosong; kotak alat, bukan dari logam, kosong; kotak kayu; kotak kayu atau plastik; kotak
kayu untuk keperluan kemasan industri; kotak pegas; kotak plastik dekoratif; kotak sepatu; kotak surat dari plastik; kursi; kursi
tumpuk; kursi anak TK/Paud; kursi bar; kursi bean bag; kursi belajar; kursi berjemur; kursi berlengan; kursi bistro; kursi booster
untuk anak-anak; kursi cinta; kursi dengan isi busa; kursi direktur; kursi disesuaikan untuk bayi; kursi disesuaikan untuk
digunakan oleh mereka yang memiliki kesulitan mobilitas; kursi duduk berroda; kursi geladak; kursi goyang; kursi goyang
untuk bayi; kursi kantor; kursi luar; kursi malas; kursi mandi; kursi mandi untuk bayi; kursi pantai; kursi penyusunan; kursi
teras; kursi tinggi; kursi tinggi untuk bayi; kursi untuk anak-anak; kursi yang dapat diatur ketinggian; kursi-kursi; laci; laci
kabinet di bawah wastafel untuk instalasi kamar mandi [perabot]; lemari; lemari Pajangan [furnitur]; lemari [perabot]; lemari
arsip; lemari cermin; lemari dapur; lemari dilengkapi dengan cermin; lemari dinding; lemari dipasang; lemari handuk; lemari
kamar mandi; lemari kamar tidur; lemari kartu indeks; lemari komputer [perabot]; lemari kunci; lemari obat; lemari pajangan;
lemari pakaian; lemari piring; lemari plastik; lemari sepatu; lemari-lemari termasuk lemari pakaian, lemari besi dan buffet; loker;
matras kantong tidur untuk berkemah; mebel; meja; meja anak TK/Paud; meja bar; meja belajar; meja berlaci; meja bistro;
meja centrepieces [ornamen] terbuat dari plastik; meja dari logam; meja gambar; meja kantor; meja kerja; meja ketik; meja
kopi; meja kursi cafe; meja luar; meja makan; meja pajangan [perabot]; meja pangkuan; meja portabel; meja rias; meja rias
[perabot]; meja rias tiga cermin; meja samping; meja sekolah; meja taman; meja teh; meja teras; meja tulis; meja yang dapat
diatur ketinggiannya.; meja-meja termasuk meja rias, meja makan, meja tulis; mengubah tikar bayi portabel; papan kayu atau
plastik; papan kayu tegak; patio furniture dari kayu; patio furniture dari plastik; pelindung bumper untuk boks bayi; penutup
furnitur yang dipasang, bukan dari kain; penutup furnitur yang terpasang; penutup pakaian [penyimpanan]; penutup, bukan
dari logam, untuk wadah; perabot dapur yang dibuat khusus; perabot komputer; perabot pantai; perabot sekolah; perabotan;
perabotan dapur; perabotan kantor; perlengkapan tempat tidur, bukan dari logam; peti; peti kayu; peti laci; peti plastik; peti
untuk mainan; rak; rak alat yang dipasang di dinding; rak buku; rak dasi; rak furnitur; rak kayu [perabot]; rak majalah; rak
mantel; rak miring; rak pajangan; rak pakaian [perabot]; rak penyimpanan; rak perabot untuk penyimpanan cd; rak
perpustakaan; rak piring; rak sepatu; rak untuk buku; rak untuk lemari arsip; rak untuk penyimpanan; rak, bukan dari logam;
rak-rak termasuk rak pakaian, rak sepatu, rak piring; ranjang; ranjang kayu; ranjang logam; ranjang untuk memijat; rel pakaian;
roda chocks, bukan dari logam; sandaran; sandaran kepala [perabot]; sandaran kepala untuk tempat tidur; sandaran
punggung portabel untuk digunakan dengan kursi; sandaran tangan untuk furnitur; sandaran tempat tidur; selimut untuk
pakaian [lemari pakaian]; shikibuton [kasur jepang]; sofa; sofa dari kayu; sofa luar ruangan; sofa plastik; sofa taman; sofa yang
bisa diperpanjang; sumbat, bukan dari kaca, logam atau karet; tabung plastik; tangga [tangga], bukan dari logam; tempat
duduk dan tempat tidur untuk bayi yang dapat dinaik-turunkan serta dapat berayun-ayun yang dilengkapi mainan gantung;
tempat duduk tambahan diletakkan di atas kursi; tempat pemeliharaan untuk hewan kecil; tempat penyimpanan air, bukan dari
logam; tempat penyimpanan tujuan umum, bukan dari logam; tempat penyimpanan, bukan dari logam; tempat tidur; tempat
tidur anjing; tempat tidur bayi; tempat tidur bean bag; tempat tidur bulu [toppers kasur]; tempat tidur dengan ruang
penyimpanan; tempat tidur diangkut; tempat tidur dipan; tempat tidur dipan menggabungkan ruang penyimpanan; tempat tidur
hewan; tempat tidur kayu; tempat tidur kucing; tempat tidur kursi; tempat tidur lipat; tempat tidur menggabungkan basis dipan;
tempat tidur pantai; tempat tidur portabel; tempat tidur portabel untuk anak-anak; tempat tidur portabel untuk hewan
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peliharaan; tempat tidur rumah sakit; tempat tidur sofa; tempat tidur susun; tempat tidur terbuka; tempat tidur untuk anak-anak;
tempat tidur untuk bayi; tempat tidur untuk hewan; tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga; tempat tidur, kecuali
linen; tikar tidur; tikar tidur siang [bantal atau kasur]; tikar tidur untuk digunakan oleh anak-anak; tikar untuk playpens bayi;
toppers kasur dipasang; tumpuan kaki empuk atau kursi rendah tanpa punggung; tutup penyegelan, bukan dari logam; unit
dinding [furnitur]; wadah kemasan dari plastik; wadah pengemasan kayu; wazukue [meja rendah bergaya Jepang]; workstation
memiliki permukaan kerja multi guna untuk digunakan dalam berbagai bidang; yo [kasur tradisional Korea]; zabuton [bantal
lantai Jepang]; zaisu [Kursi bergaya Jepang]; zataku [meja rendah gaya Jepang]===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072386
: 25/10/2021 14:14:08
:
: PT SOLO LOGO INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.PANCATAMA I KAV. VII, KP. GAMBAR, KEL. LEUWI LIMUS, KEC. CIKANDE,
KAB. SERANG, PROV. BANTEN, Kabupaten Serang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PENTAPLUS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021072387
: 25/10/2021 14:16:55
:
: PT. AGUNG SEDAYU

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gd. HARCO Elektronik Mangga Dua Lt.IV, Jl. Mangga Dua Raya, Kel. Mangga Dua
Selatan, Kec. Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PANTJORAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Maroon dan Cokelat Muda
: 37
: ===Konstruksi dan perbaikan gedung; Konstruksi, instalasi, pemasangan, perbaikan, pemeliharaan dan perbaikan eksterior
dan interior bangunan; jasa pengawasan konstruksi bangunan yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan, kompleks industri,
gedung perkantoran, gedung tempat tinggal dan pengembangan real estat lainnya; konstruksi, perbaikan dan pemeliharaan
bangunan; konstruksi, perbaikan dan pemeliharaan bangunan, dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya;
pembangunan dan perbaikan gudang; pembangunan gedung dari subdivisi dan pengembangan tanah dan bangunan
pemukiman; pembangunan gedung kantor; pembangunan sunroom; pembangunan toko dan kedai di pasar; pengawasan
rekonstruksi bangunan; pengembangan perumahan (jasa pembangunan gedung); pengembangan tanah dan bangunan
pemukiman (jasa pembangunan); perbaikan bangunan; perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072388
: 25/10/2021 14:19:18
:
: Shenzhen Suoluo Supply Chain Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 2nd Floor, No. 27, Yangmei Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen,
China
: Suryani S.E.
: Jalan Proklamasi No. 65 Pegangsaan,

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SUOLUOLIFE
: Tidak Ada Terjemahan

591

Uraian Warna

: Hitam

740

540 Etiket
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511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 9
: ===headphone; kacamata; kemasan baterai; keyboard komputer; perangkat navigasi GPS===
: JID2021072389
: 25/10/2021 14:20:28
:
: PT Mega Grup Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Raya Caman No 50 E RT.007 RW.003 Kel. Jatibening, Kec. Pondok Gede
, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17412
: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: RTC
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru Navy & Biru Turquoise
: 35
: ===Distributor===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072390
: 25/10/2021 14:22:21
:
: RICKY UTAMA

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL KEMENANGAN VIII NO 11 RT008 RW003, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11120
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: LECACO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM PUTIH
: 25
: ===Baju wanita; Bretel [suspender]; Ikat pinggang; Jaket-jaket; Pakaian luar; Tali penyandang untuk pakaian; baju kaos (tshirt); baju kaos [pakaian]; baju tidur; baju untuk anak-anak; bretel; celana panjang; dasi; gaun; gaun untuk wanita; jaket; jas
hujan; kaos kaki; kemeja; kimono; mantel; pakaian tidur; piyama; rok; rok dalam; sandal; sarung tangan; sepatu; suspender
[bretel]; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072391
: 25/10/2021 14:22:36
:
: PT SOLO LOGO INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.PANCATAMA I KAV. VII, KP. GAMBAR, KEL. LEUWI LIMUS, KEC. CIKANDE,
KAB. SERANG, PROV. BANTEN, Kabupaten Serang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PENTAQUAT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

: DID2021072392
: 25/10/2021 14:22:38
:
: PT LEMONILO INDONESIA SEHAT

540 Etiket

540 Etiket
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Puri Mansion Blok A Nomor 57, Jalan Lingkar Luar Barat, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, kuning dan putih
: 31
: ===Buah segar; bahan makanan dan minuman untuk hewan; bayam, segar; biji kakao, mentah; biji-bijian [sereal]; biji-bijian
dan biji mentah dan belum diolah; biji-bijian yang belum diolah; buah-buahan dan sayuran segar, bumbu segar; gandum;
hewan hidup; ikan, hidup; kacang cola; makanan ikan; malt; produk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan mentah
dan belum diolah; sayuran, segar; tanaman dan bunga alami; umbi, bibit dan benih untuk ditanam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072393
: 25/10/2021 14:23:16
:
: MUJIONO ANDREAS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. ANUSANATA KAV II NO 18 RT 008 RW 011 DS. SAWOTRATAP KEC.
GEDANGAN KAB. SIDOARJO - JAWA TIMUR, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ES KOCOK DURIAN MUNCRAT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: MERAH, HIJAU TUA, PUTIH, KUNING, HIJAU OLIVE TUA
: 30
: ===es buah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Carl-Braun-Strae 1, 34212 Melsungen, Germany
: Olga K. Santoso Bsc., S.H. LL.M.
: Law Office of Olga K Santoso Grand Wijaya Center Blok G 37, Jalan Wijaya II,
Kebayoran Baru Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ECOFIX
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 10
: ===bedah dan peralatan medis dan instrumen===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

: DID2021072394
: 25/10/2021 14:24:20
:
: B. Braun Melsungen AG

: DID2021072395
: 25/10/2021 14:25:23
:
: PT. EBLO TEKNOLOGI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DISTRICT 8, TREASURY TOWER LT. 25A, SCBD LOT 28, JL. JEND. SUDIRMAN ,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190
:
:

Tipe Merek

: Merek Kata

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket
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566

Nama Merek
Arti Bahasa

: BYJIYI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Dasar warna putih dengan tulisan huruf warna hitam
: 3
: ===Toner wajah (kosmetik)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021072396
: 25/10/2021 14:27:25
:
: Chandra Sundjaja

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pudak No. 14, Kel. Merdeka, Kec. Sumur Bandung, Bandung, Kota Bandung,
Jawa Barat
: Mirfahry Hafiz S.H
: Jalan Palm Kuning III Blok BD/13 Sektor 1.3 BSD City

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: LANDLORD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 35
: ===Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa toko; MINI MARKET;
PASAR SWALAYAN; Toko Grosir Elektronik; Toko pakaian ritel; Toko tekstil dan pakaian; Toko yang menjual pakaian; jasa
grosir untuk pakaian; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa penjualan perabot rumah tangga; jasa
penjualan secara online; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental
store); layanan eceran atau grosir untuk buah-buahan dan sayuran; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel
disediakan oleh supermarket; layanan ritel online; layanan ritel untuk pakaian; layanan toko grosir menampilkan pakaian;
penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; supermarket; toko; toko eceran; toko elektronik; toko grosir;
toko penjualan alat-alat rumah tangga; toko penjualan barang elektronik baik secara online ataupun secara langsung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072397
: 25/10/2021 14:30:15
:
: Pristiangga Dwi Saputra, Yogi Andiantoro

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. Suwadaya / Sei Wain, Rt 034, Kel. Karang Joang, Kota Balikpapan, Kalimantan
Timur, 76127
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ZITSUA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 3
: ===Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Cat alis; Eyeliner; Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk,
lipstik, pensil alis dan eyeliner; Lipstik cair; Pewangi badan (kosmetik); Serum bulu mata; Warna alis; astringen untuk
keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bedak bayi; bedak tabur; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body
lotion untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk pewangi anti bau badan; dasar bedak untuk kulit; dasar untuk
parfum bunga; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; kosmetik alis; kosmetik,
yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil bibir, lipstik,
Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pemutih kulit; krim penghilang bulu; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; lipstik; losion setelah bercukur; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; make-up bedak; makeup dasar bedak; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi;
minyak esensial aromatik; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pensil alis; perekat untuk keperluan kosmetik; pewangi rambut;
sabun almond; sabun antiperspirant; sabun lidah buaya; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pengharum ruangan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; susu almond
untuk keperluan kosmetik; toner kulit; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021072398
: 25/10/2021 14:30:27
:

540 Etiket

Halaman 1191 dari 1251

730

Nama Pemohon

: ASAHI BIOCYCLE CO., LTD.

Alamat Pemohon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 4-1, Ebisuminami 2-chome,
Shibuya-ku, Tokyo,
Japan
: Yenny Halim S.E., S.H., M.H.
: ACEMARK, Jl. Cikini Raya No. 58 G-H, Jakarta 10330, Indonesia

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CALSPORIN
: CALSPORIN : merupakan suatu penamaan.

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih.
: 5, 31
: ===Suplemen makanan tambahan untuk hewan; bahan untuk menambal gigi, lilin gigi; desinfektan; fungisida, herbisida;
makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi; obatobatan, sediaan medis dan kedokteran hewan; plester, bahan untuk pembalut; sediaan sanitasi untuk keperluan medis;
sediaan untuk membasmi binatang perusak; suplemen makanan untuk hewan; suplemen makanan untuk manusia dan
hewan===
===Bahan makanan hewan; Bahan makanan untuk hewan termasuk bahan tambahan untuk pakan hewan; Campuran pakan
ternak; Pakan ternak; Sediaan untuk penggemukan ternak; bahan makanan dan minuman untuk hewan; biji-bijian dan biji
mentah dan belum diolah; buah-buahan dan sayuran segar, bumbu segar; hewan hidup; makanan ternak; malt; produk
pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan mentah dan belum diolah; tanaman dan bunga alami; umbi, bibit dan benih
untuk ditanam===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021072399
: 25/10/2021 14:31:42
:
: PT SENTRAL ASIA JAYA

540 Etiket

: GEDUNG WISMA BAKRIE 1 LANTAI DASAR, JLN. HR RASUNA SAID KAV B-1, RT
005, RW 005, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12920
: Pamelia Yulianto S.H., M.Law.,
: PAMELIA YULIANTO & CO Jln. Kembar Baru Selatan III No 8 Rt/003 Rw/011
Cigereleng, Regol Kota Bandung Jawa Barat 40253

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: 3POINT
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, PUTIH
: 43
: ===Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa
penginapan; Jasa reservasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin
dan layanan bar makanan ringan; Layanan pondok penginapan; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran dan bar; Penginapan untuk liburan; Penyediaan layanan informasi penginapan dan restoran; hotel, restoran, kaferestoran dan layanan bar; jasa penginapan wisatawan; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan
kafetaria; katering makanan dan minuman; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan
kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan penginapan resor; layanan penginapan tempat tidur dan
sarapan; layanan penginapan wisatawan; layanan reservasi akomodasi sementara dalam sifat membuat reservasi dan
pemesanan penginapan ramah lingkungan melalui situs web; memberikan informasi penginapan melalui Internet;
menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah kos; menyediakan makanan dan minuman di restoran;
menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di
restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan pemesanan kamar dan layanan
pemesanan hotel; menyediakan penginapan sementara di kamp liburan; pembuatan reservasi penginapan sementara untuk
orang lain; pemesanan penginapan; pemesanan penginapan sementara; penginapan turis; penyediaan reservasi online,
pemesanan, dan layanan pencarian untuk penginapan sementara, akomodasi sementara dan sewa untuk tujuan liburan
sementara; penyewaan penginapan sementara; reservasi dan pemesanan penginapan sementara; reservasi kamar hotel dan
penginapan sementara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072400
: 25/10/2021 14:32:22
:
: Fredy Hartono

540 Etiket

: Jl Pluit Selatan VIII no 28
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

Halaman 1192 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Agus Suprijono S.Kom
: Jalan Pondok Mas V no 69, Taman Pondok Mas Indah, Kota Cimahi

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih
: 30
: ===minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar karamel; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan
dasar teh; minuman kopi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072401
: 25/10/2021 14:33:28
:
: PT SOLO LOGO INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.PANCATAMA I KAV. VII, KP. GAMBAR, KEL. LEUWI LIMUS, KEC. CIKANDE,
KAB. SERANG, PROV. BANTEN, Kabupaten Serang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PENTATOP
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072402
: 25/10/2021 14:33:32
:
: PURWANTO

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DUKUH JLUMBANG, RT 02, RW 05, DESA NGRECO, KEC.WERU, Kabupaten
Sukoharjo, Jawa Tengah, 57562
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GIRASS-X
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM; MERAH; PUTIH
: 5
: ===Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu
dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu menghilangkan encok pegal linu; Jamu menghilangkan
pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu pereda panas dalam; Jamu seduh dan godok ramuan
tradisional; Jamu tradisional untuk ibu melahirkan; Jamu untuk empot-empot; Jamu untuk hewan; Jamu untuk ibu hamil; Jamu
untuk kesehatan; Jamu untuk membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada tubuh; Jamu untuk membantu meredakan batuk;
Jamu untuk membantu meringankan darah tinggi yang ringan; Jamu untuk mengencangkan otot rahim setelah melahirkan;
Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air susu; Jamu untuk menjaga kesehatan hati; Jamu untuk organ dalam tubuh;
Minuman beras kencur (jamu); Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah - rempah
(jamu); Minuman kunyit asem (jamu); Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat
Jamu tradisional, Obat berasal dari Hewan-Hewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak
kayu putih, minyak angin, minyak telon, minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk
keperluan medis, salep untuk keperluan medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan,
sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu,
vitamin, obat kumur untuk keperluan medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak
ikan, makanan dan minuman penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; bawang
lanang (ekstrak jamu); jamu dalam bentuk kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu sariawan usus; jamu tolak angin; jamu
tradisional; jamu untuk membantu melancarkan buang air kecil; jamu untuk membantu meluruhkan batu oksalat; jamu untuk
membantu meringankan wasir; jamu untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan; jamu untuk meredakan batuk berdahak;
jamu yang terbuat dari buah pace, kolesom dan madu; jamu-jamuan pelangsing tubuh; minuman segar daun kelor (jamu);
ramuan jamu; suplemen nutrisi yang terdiri dari ekstrak jamur; teh daun kelor (jamu)===

740

Halaman 1193 dari 1251

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072403
: 25/10/2021 14:34:01
:
: Syaeful Ircham

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Baret Biru III No. 15 RT 003/005 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur,
Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13790
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EZA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Dirangkai dengan inisial huruf E Hijau, Z Emas dan A Ungu
: 5
: ===Ekstra herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Formula obat herbal; Jamu herbal; Jintan
Hitam (Herbal); Krim obat herbal; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan
relaksasi; Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minyak jintan
Hitam (Herbal); Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus); Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan
termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Protein
untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk dikonsumsi manusia yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahanbahan herbal; Ramuan herbal tradisional; Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada pernafasan; Suplemen diet,
nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet,
suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen herbal organik
dan non-organik; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak
herbal untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; herbal merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan; infus herbal obat; kapsul
tambahan herbal pria; kosmetik yang mengandung obat; krim herbal untuk keperluan medis; obat dan salep herbal; obat
herbal; obat luar berbahan baku herbal; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan herbal; pil herbal untuk pengobatan
diabetes; salep anti-gatal herbal untuk hewan peliharaan; salep kulit sakit herbal untuk hewan peliharaan; sediaan herbal
untuk keperluan medis; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; semprotan herbal untuk
keperluan medis; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui perendaman kaki; suplemen dan sediaan herbal; suplemen
diet herbal; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk
keperluan medis; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen herbal dan makanan untuk membantu
produksi susu pada hewan menyusui; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam
sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan di
alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak
herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen nutrisi ekstrak herbal; tablet hisap pelega tenggorokan madu herbal; teh
herbal untuk tujuan pengobatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072404
: 25/10/2021 14:34:56
:
: PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.

540 Etiket

: Sudirman Plaza, Indofood Tower Lt. 27,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76 – 78, Jakarta Selatan 12910

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: CHIKI PUFFS
: Suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, kuning, putih
: 29
: ===Abon Ayam; Abon Sapi; Bahan dasar untuk membuat susu kocok; Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik;

740

Buah kurma; Daging ayam beku; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Daging cincang; Daging kaleng;
Irisan-irisan susu (Keju); Jagung manis, sudah diproses; Jeli; Keripik Kalakai; Keripik Keladi; Keripik ceker ayam; Keripik
gadung; Keripik kelapa; Keripik paru; Keripik rumput laut; Keripik salak; Keripik singkong aneka rasa; Keripik tahu; Keripik
talas; Krim susu; Kurma; Kurma yang diolah; Makanan olahan dengan protein tambahan terutama terdiri dari daging, ikan,

Halaman 1194 dari 1251

binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau produk susu; Makanan ringan berbahan dasar singkong; Makanan
ringan dan keripik berbahan dasar kentang; Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu; Minuman
berbahan dasar susu; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa
vanila; Minuman susu cair; Minuman-minuman susu beraneka rasa; Olesan berbahan dasar susu; Produk daging yang
dibekukan; Saus berbahan dasar susu; Sediaan daging; Sediaan kacang; Sosis; Susu UHT; Susu cair dalam kemasan; Susu
dan produk susu; Susu full cream; Susu kelapa (minuman); Susu kental manis; Susu kocok; Susu protein; Tahu; Telur;
Yoghurt; Yoghurt berbentuk jelly setengah padat terbuat dari susu yang diinkubasi; acar; agar-agar siap saji; agar-agar*;
bahan pengganti susu; bahan pengganti susu fermentasi; bakso; buah dan sayuran kaleng; buah dan sayuran yang
diawetkan, dikeringkan dan dimasak; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah kering dan kacang olahan; campuran
makanan ringan yang terdiri dari buah-buahan olahan, kacang olahan atau kismis; chia milk [bahan pengganti susu]; daging;
daging ayam; daging ayam kemasan; daging kemasan; daging segar; daging, beku; daging, diawetkan; daging, diolah; daging,
unggas dan binatang buruan; dendeng; ekstrak daging; fermentasi susu untuk keperluan kuliner; half and half (minuman)
[campuran susu dan krim]; jagung manis, diolah; jamur, diawetkan; jeli buah; kacang dan makanan ringan berbahan dasar
buah kering; kacang garing; kacang kacang; kacang oven; kacang panggang; kacang, dikeringkan; kacang, diolah; kacangkacang yang sudah dimasak; keju; keju dari susu domba; keju susu kambing; kentang goreng singkong; kephir [minuman
susu]; keripik; keripik apel; keripik bayam; keripik buah; keripik ikan; keripik jamur; keripik kedelai; keripik kentang; keripik
kentang rendah lemak; keripik nangka; keripik pepaya; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik sukun; keripik
tempe; keripik ubi; keripik udang; keripik usus; kismis; krim [produk susu]; krim buatan [bahan pengganti produk susu]; krim
bubuk [produk susu]; krim keju; krim menjadi produk susu; krim non-susu (krim yang terbuat dari minyak dan/atau lemak yang
dapat dimakan); kuaci; kumys [minuman susu]; kurma, dikeringkan; laktoferin yang mengandung zat besi (iron lactoferrin)
(produk susu); lemak yang bisa dimakan; makanan beku (makanan terbuat dari daging/ayam berupa nugget, otak-otak);
makanan penutup dibuat terutama dari pengganti susu; makanan penutup dibuat terutama dari produk susu; makanan
penutup susu dingin; makanan penutup terbuat dari pengganti susu; makanan penutup terbuat dari produk susu; makanan
ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik berbahan
dasar kedelai; makanan ringan dan keripik berbahan dasar sayuran; makanan ringan manisan buah; makanan ringan siap saji
yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya;
termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi,
makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus,
keju; margarin; mentega; mentega susu; minuman berbahan dasar susu almond; minuman berbahan dasar susu beras;
minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan jus
buah; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan kopi; minuman berbahan dasar susu kacang; minuman berdasarkan
pengganti susu fermentasi; minuman rasa stroberi berbahan dasar susu; minuman susu dengan rasa cokelat; minuman susu
dengan rasa kakao; minuman susu dengan rasa kopi; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu
dengan rasa teh; minuman susu, susu sebagai komponen utama; minuman yang terutama terdiri dari susu; minyak biji kurma;
minyak goreng; minyak untuk makanan; minyak wijen; nasi susu; nugget ayam; nugget ikan; nugget sapi; pemutih kopi
terutama terdiri dari produk susu; persiapan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; pisang nugget; produk berbahan
dasar susu kering untuk digunakan sebagai bahan pengganti makanan; produk daging; produk makanan terutama terdiri dari
daging; produk olahan hasil susu berbahan pengganti susu; produk susu; prostokvasha [susu asam]; quark [produk susu];
ryazhenka [susu panggang fermentasi]; sari kelapa (santan); saus buah; saus kacang; saus keju; sediaan kacang-kacangan
untuk makanan manusia; selai; seramida (ceramide) susu (produk susu); singkong, diolah; susu; susu (dalam bentuk)
padatan; susu acidophilus; susu albumin; susu almon; susu almond untuk keperluan kuliner; susu bebas laktosa; susu beras
untuk digunakan sebagai bahan pengganti susu; susu beras untuk keperluan kuliner; susu cair atau susu bubuk dengan
vitamin dan mineral untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil dan anak-anak; susu
dengan penambahan kandungan vitamin D; susu dengan penambahan vitamin; susu domba; susu evaporasi; susu
fermentasi; susu gandum; susu kacang; susu kacang [minuman tanpa-alkohol]; susu kacang menjadi bahan pengganti susu;
susu kacang untuk keperluan kuliner; susu kambing; susu kedelai; susu kedelai menjadi bahan pengganti susu; susu kedelai
untuk keperluan kuliner; susu kelapa; susu kental; susu kurma; susu lanjutan untuk anak kecil; susu organik; susu
pasteurisasi; susu pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak; susu rami untuk digunakan sebagai pengganti susu; susu
rendah lemak; susu sapi; susu segar; susu semi-skim; susu skim; susu teh, susu sebagai komponen utama; susu yang
berasal dari hewan; susu yang berasal dari tumbuhan; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; teh susu
berbahan dasar susu; tempe; yoghurt berdasarkan pengganti susu===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072405
: 25/10/2021 14:36:55
:
: KABUSHIKI KAISHA KING JIM (also trading as KING JIM CO., LTD.)

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: 10-18, Higashi Kanda 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0031, Japan
: IR. Y.T. Widjojo
: Wisma Kemang 5th Floor, Jalan Kemang Selatan No. 1

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JILITZ (logo)
: JILITZ : SUATU PENAMAAN; logo

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 16
: ===Folder dokumen; Map [alat tulis menulis]; Tempat arsip (keperluan kantor); alat tulis menulis; bahan kemasan yang terbuat

540 Etiket

dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat
dari karton, kertas dan plastik; barang cetakan; buku catatan; buku pencatat [alat tulis]; folder alat tulis; folder dokumen dalam
bentuk dompet; foto-foto [dicetak]; karya kaligrafi; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kertas catatan;

Halaman 1195 dari 1251

kertas catatan berperekat; kertas dan karton; kertas lepas; label harga; lukisan; papan tulis kering (dry erase); pasta dan
perekat lainnya untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; pengikat lepas; penutup notebook; stan foto===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072406
: 25/10/2021 14:36:56
:
: PT. RUMAH PRODUKSI SATU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Ruko ITC FATMAWATI Blok F no. 2, Jalan RS Fatmawati no.39, Kel.
Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12150
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SALSAA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold, hijau
: 29
: ===minyak goreng===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021072407
: 25/10/2021 14:38:42
:
: PT. AGUNG SEDAYU

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gd. HARCO Elektronik Mangga Dua Lt.IV, Jl. Mangga Dua Raya, Kel. Mangga Dua
Selatan, Kec. Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PANTJORAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Maroon dan Cokelat Muda
: 36
: ===Jasa real estat, yaitu, pengembangan, penyewaan, pengelolaan, peminjaman, dan perantara apartemen, kondominium,
properti bagi waktu (timeshare), properti perumahan, properti liburan, dan fasilitas serta kelengkapan terkait real estat; Jasa
real estat, yaitu, penjualan, pengoperasian, pemeliharaan, penyewaan, sewa dan manajemen properti perumahan; agent
tanah dan bangunan pemukiman; broker real estat; broker, penyewaan dan penyewaan real estat; jasa agen real estat; jasa
agen real estat komersial; jasa manajemen akomodasi (real estat); jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan
kompleks bangunan; layanan manajemen real estat yang berkaitan dengan tempat hiburan; layanan real estat yang berkaitan
dengan penjualan pusat perbelanjaan; manajemen bangunan [layanan real estat]; manajemen pasar (real estat); manajemen
properti real estat; manajemen real estat; manajemen real estat properti komersial; manajemen real estat rumah liburan;
manajemen real estat, perumahan dan tanah; manajemen rumah (real estat); pembiayaan pengembangan real estat;
pembiayaan proyek pengembangan real estat; pengadaan sewa real estat; pengelolaan dan pengaturan kepemilikan bersama
atas real estat; pengembangan properti dan real estat; penjualan real estat; sewa real estat; sewa-guna real estat===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Carl-Braun-Strae 1, 34212 Melsungen, Germany
: Olga K. Santoso Bsc., S.H. LL.M.
: Law Office of Olga K Santoso Grand Wijaya Center Blok G 37, Jalan Wijaya II,
Kebayoran Baru Jakarta Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ECOFIX AIR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 10

740

: DID2021072408
: 25/10/2021 14:39:52
:
: B. Braun Melsungen AG

540 Etiket

Halaman 1196 dari 1251

510

Uraian Barang/Jasa

: ===bedah dan peralatan medis dan instrumen===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072409
: 25/10/2021 14:41:22
:
: IIS AISYAH

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Talang Rt.7 Rw.2, Kel.Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, 52193
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ISVARA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 25
: ===Hijab===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072410
: 25/10/2021 14:41:53
:
: PT. EBLO TEKNOLOGI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DISTRICT 8, TREASURY TOWER LT. 25A, SCBD LOT 28, JL. JEND. SUDIRMAN ,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BYJIYI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Dasar warna putih dengan tulisan huruf warna hitam
: 3
: ===Serum kecantikan (kosmetik)===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072411
: 25/10/2021 14:44:52
:
: PT. Mega Cahaya Makmur

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Green Sedayu Bizpark GS6 No.78F. Jalan Cakung Cilincing Raya, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13910
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Neobreeze
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau, Abu-abu
: 35, 7, 11
: ===Jasa perdagangan; toko; toko online===
===Alat penghisap debu berbentuk tongkat; Alat penghisap debu secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan rumah tangga dan perlengkapan tidur; Kantong-kantong untuk alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga
listrik); Selang-selang untuk alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik); alat penghisap debu tanpa kabel; alat
penghisap debu, yang dapat digenggam===
===Aparatus dan instrumen, semua untuk memberikan wewangian, memurnikan atau menyegarkan udara, yaitu: lilin
beraroma listrik, pembersih udara, dispenser listrik untuk penyegar udara; Aparatus dan instrumen, semua untuk memberikan
wewangian, memurnikan atau menyegarkan udara, yaitu: pembersih udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai,
dispenser untuk penyegar udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai, pengharum udara yang dioperasikan dengan
listrik atau baterai; alat pelembab udara; filter pembersih udara; pembersih udara; pembersih udara portabel; pembersih udara
rumah tangga dan ionizers; pembersih udara untuk keperluan rumah tangga; pembersih udara untuk mobil; pembersih udara,
listrik===

740

Halaman 1197 dari 1251

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021072412
: 25/10/2021 14:45:40
:
: ATAN

540 Etiket

: Citra I Blok J-2 No. 4 RT.012/RW.016, Kel. Kalideres, Kec. Kali Deres, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DEKKSON
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Biru
: 1
: ===Bahan kimia untuk digunakan dalam industri, pertanian, hortikultura dan perhutanan; Bahan kimia yang digunakan dalam
industri, sains dan fotografi, serta pertanian, hortikultura dan kehutanan; Bahan perekat untuk keperluan industri; Lem kaca;
Lem-lem untuk keperluan industri; Perekat dan lem untuk keperluan industri; Sari manis, biang gula; Sediaan untuk
memadatkan (tempering) dan mematri (solder); Zat kimia, bahan kimia, sediaan kimia dan elemen alami; aditif kimia untuk
minyak; aditif pelumas; bahan kimia untuk minyak, lemak, dan lilin; cairan silikon; dempul dan pengisi pasta lainnya; kompos;
kompos, pupuk kandang, pupuk; komposisi pemadam api dan pencegahan kebakaran; komposisi pencegahan kebakaran; lem
kain untuk keperluan industri; lem kayu untuk keperluan industri; lem kulit; lem lateks untuk keperluan industri; pupuk; resin
buatan yang tidak diproses, plastik yang tidak diproses; sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan ilmu
pengetahuan; sediaan tempering dan solder; silikon; soda abu; zat kimia untuk mengawetkan bahan makanan; zat kimia untuk
penyamakan kulit dan kulit binatang; zat penyamakan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072413
: 25/10/2021 14:46:10
:
: saifudin

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dk.pengasinan RT.003 RW.006 Kel. Sridadi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah,
52272
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: GLOBAL FIT
: suatu penamaan tanpa terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan GLOBAL FIT warna hitam latar belakang putih
: 5
: ===Jamu herbal; Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan
antioksidan; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat
herbal; Obat herbal yang mengandung madu; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; obat herbal; obatobatan herbal; suplemen dan sediaan herbal; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen makanan
dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen nutrisi ekstrak herbal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021072414
: 25/10/2021 14:47:16
:
: PT QONCHO BOGA INSPIRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Tlogosari Raya II / 46 - H1, Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota Semarang Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50196
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SELERA QONCHO + GAMBAR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Merah, putih, Coklat, Kuning, Biru
: 43

740

540 Etiket

Halaman 1198 dari 1251

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Jasa resort; Kedai kopi; Layanan kedai makan; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Restoran cepat saji dan
tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman;
Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan
bakar, ayam goreng, ayam krispy; Warung makan; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; jasa biro akomodasi [hotel,
rumah kos]; jasa katering; kedai ayam goreng; layanan bistro; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan
minuman; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kantin; layanan katering keliling; layanan
kedai minuman; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan restoran cepat saji; layanan restoran
keliling; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; melayani teh, kopi, coklat,
minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; menyajikan makanan dan minuman; menyediakan fasilitas untuk pameran
dan konferensi; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran;
menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; penyediaan ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi sementara untuk
pengorganisasian acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan dan resepsiresepsi; penyewaan akomodasi sementara; penyewaan ruang pertemuan; penyewaan ruang serba guna; pub; restoran
swalayan; rumah makan; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); warung makan
tradisional; warung yang menyediakan bakso===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072415
: 25/10/2021 14:49:25
:
: PT SOLO LOGO INDONESIA

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL.PANCATAMA I KAV. VII, KP. GAMBAR, KEL. LEUWI LIMUS, KEC. CIKANDE,
KAB. SERANG, PROV. BANTEN, Kabupaten Serang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BADRA
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

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

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072416
: 25/10/2021 14:50:57
:
: Grace Bratawijaya

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL Ratu Dahlia 3 / 29 Jakarta Barat , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11510
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: eversummer
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam; putih; abu-abu
: 3
:
===Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen
dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan riasan; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata,
krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker
pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner,
pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Balsem dan losion yang
dipakai setelah bercukur; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias
wajah; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bubuk sampo; Busa pencuci wajah; Cairan untuk rambut (kosmetik); Dupa
yang disemprotkan; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Fondation
yang lembut; Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Highlighter badan
kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik);
Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kapas
yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik
dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab
wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik
untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik
yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau
mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan

740

Halaman 1199 dari 1251

dan masalah kulit manusia; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim,
gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah
bercukur; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat);
Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk
wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus make-up; Losion
pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion tanpa
obat untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk pijat; Losion untuk wajah;
Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Maker wajah (Kosmetik); Masker
(kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk tangan; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk
kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker
wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak;
Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah
menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Minyak, losion
dan krem untuk badan dan kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum tubuh yang disemprotkan; Pelembab
(kosmetik); Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab mata untuk
penggunaan kosmetik; Pembersih make-up; Pembersih wajah (kosmetik); Pengharum ruangan yang disemprotkan; Pensil
highlighter (kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik
yang sudah dilembabkan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh;
Pewarna untuk rambut, sampo; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan
perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit;
Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit
untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu
permata (kosmetik); Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan pribadi,
yaitu, sediaan pembersih kulit dan badan; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil
mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan
atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub untuk keperluan kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik);
Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel
tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan
& bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik
untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik
untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan
kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas
(kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit nonobat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion;
Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan
perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir
surya kosmetik; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan tata rias wajah; Sediaan-sediaan dan losion untuk
perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan
perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab
dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Semprotan pelembab
wajah; Semprotan pembersih karpet; Semprotan untuk keperluan pribadi yang tidak mengandung obat; Serum Kulit Dengan
Asam Hialuronat; Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bulu mata; Serum jerawat;
Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum
rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Shampo berbentuk batangan; Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray
penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tabir surya yang disemprot;
Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh,
larutan pelembab untuk kulit; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan kulit terkonsentrat yang tidak
mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik;
astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan diresapi dengan sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan
kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih
diresapi dengan sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bar sampo padat; basis makeup dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas
untuk keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah
kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik;
body shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk
keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi
untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts
[kosmetik]; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik
yang mengandung tabir surya; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cat badan lateks cair untuk keperluan
kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum
dan kosmetik; compacts / kompak yang mengandung make-up; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan
kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cuci masker; dandan; dandanan teater; dasar bedak; dasar bedak
(kosmetik); dasar bedak untuk kulit; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; ekstrak herbal
untuk keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh
untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan
lotion untuk perawatan kulit; esens perawatan kulit non-medis; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan
kosmetik, yaitu esensi badian; foundation cair; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
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penyamakan [kosmetik]; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel
untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk
penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glitter
dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan
kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida
untuk keperluan kosmetik; kain make-up dari kapas; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk
kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk
menghapus make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki
diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi,
maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang terdiri
dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata;
kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit
wewanginan khusus untuk digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu,
semprotan penyegar binatu, unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo,
pelembut, deodoran anti keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun
mandi cair, gel mandi, mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet;
kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kondisioner sampo; kosmetik;
kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk lotion;
kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku,
rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan
matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan
kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak
mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu
mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit;
kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi
bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan
pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik
yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu
permata; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih
make-up; kosmetik, yaitu, alas bedak, bedak, concealer, Celak mata (Eye shadow), pensil mata, eyeliner cair, maskara, pensil
bibir, lipstik, Pengkilat bibir (lip gloss), balsem bibir, cat kuku; kosmetik, yaitu, susu, losion, gel dan bubuk untuk wajah, gel dan
bubuk untuk tubuh dan tangan; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim antiiritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan
dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan
sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant
untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit;
krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan
tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit tabir surya; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk
keperluan kosmetik; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik;
krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab
kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit
untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim setelah
matahari; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan
kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan
kosmetik; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk
keperluan kosmetik; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan
kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; lilin untuk keperluan kecantikan; linen untuk penggunaan kosmetik; losion;
losion untuk kulit; losion bayi; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan
semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik;
losion pelembab kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion
pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu
matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion tubuh dan wajah; losion
untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion,
krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak
mengandung obat); lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion
cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion
kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan;
lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik];
lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion
mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion nonobat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion
pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh;
lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion
pengeritingan permanen; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion
perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan
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rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi
rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk
kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan
kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion
wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk
bubuk; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan
krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah
dan tubuh; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker
kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan
minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion
tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan
medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker
kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker
mata; masker mata gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker
pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih
kulit wajah; masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker
scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut;
masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu
dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan
kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion; menghapus kerutan
sediaan perawatan kulit; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk
tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak
esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan
kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk
keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik;
minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak penyamakan [kosmetik];
minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh
untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan
alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan kulit; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse
perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket
kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik;
pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik;
pelembab bibir; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab
setelah matahari; pelembab wajah kosmetik; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung matahari (kosmetik);
pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari
untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih berbasis kimia bioteknologi
dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di industri dan rumah tangga (selain untuk digunakan dalam proses manufaktur)
seperti penghilangan noda, dan bioremediasi bahan organik dan hidrokarbon; pembersih semprot; pembersih semprot untuk
digunakan pada tekstil; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersih semprot untuk menyegarkan penjaga
mulut atletik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut [kondisioner
sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pena korektor untuk
riasan mata; pencuci tubuh dan rambut bayi; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; penghilang riasan mata;
pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk
keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan
kosmetik; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung
obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; penyemprot tubuh; perawatan kulit dalam bentuk
semprotan; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan
kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing
(scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); petroleum jelly
untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel
[kosmetik]; pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk
keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab
[kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk dan
sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo,
kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit;
produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan
rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rias wajah;
riasan mata; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun wajah
dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk
mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat,
gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel
untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabunsabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit
pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sampo; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner
untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo tanpa
obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-
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kondisioner; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub kaki; scrub krim tubuh;
scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub
pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub
wajah; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat kulit [tidak mengandung obat-obatan];
sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak
mengandung obat-obatan]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan kolagen untuk keperluan
kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik
meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa;
sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang
dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur;
sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk bulu
mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk
melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk
layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah
untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan
mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghapus make-up; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan
kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik;
sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku kosmetik;
sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit
tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit
wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata,
gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; sediaan
perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, bukan untuk
keperluan medis; sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim
dan sampo; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan
kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik;
sediaan phytocosmetic; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya;
sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan
tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk simulasi warna darah pada
bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit;
sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit;
sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit,
rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan untuk
memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian,
minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan antistatik
untuk pakaian; semprotan dengan pengharum untuk badan, semprotan dengan pengharum untuk ruangan; semprotan
deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kamar beraroma; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik;
semprotan linen beraroma; semprotan menjadi alat bantu penata rambut; semprotan mulut tanpa obat; semprotan pelindung
panas untuk rambut; semprotan penata rambut; semprotan penyegar kain beraroma; semprotan penyegar nafas; semprotan
rambut; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan
sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang
mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serat untuk keperluan kosmetik; serum anti-penuaan
untuk wajah; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata;
serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum untuk wajah tidak mengandung obat;
serum wajah; serum yang mengandung ekstrak batu permata; shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan
hewan non-obat-obatan]; shampo hewan peliharaan tidak mengandung obat; shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan
perawatan hewan]; shampo rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan
[sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; sun
block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu
penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan
kosmetik; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya
tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk
digunakan pada kulit; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi
tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi;
tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan
kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan
minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan
menghilangkan make-up; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang
diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi
dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan
kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng
kulit kepala; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak
atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021072417
: 25/10/2021 14:52:12
:
: AHMAD SYARIFUDIN

540 Etiket

: Kp. Cisarandi RT. 001/RW. 002, Kel. Peuteuycondong, Kec. Cibeber, Kab. Cianjur,
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
: H. Eko Tanuwiharja S.H.
: Komplek Banceuy Permai Kav. E-19 No. 27, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa
Barat 40111

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DAMIRI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih dan mereh
: 31
: ===Bahan makanan hewan; Bahan-bahan makanan untuk hewan; Biji-bijian dan hasil-hasil pertanian, hortikultura tidak
termasuk dalam kelas lain; Hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dan bibit-bibit tanaman; Makanan Hewan
Peliharaan; Padi-padian (benih); Padi-padian dan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan yang tidak termasuk dalam
kelas lain; Produk-produk benih pertanian; bahan makanan untuk hewan; bahan makanan untuk hewan ternak; benih benih
untuk keperluan botani; benih untuk keperluan pertanian; benih untuk menanam buah dan sayuran; benih untuk tumbuh
herbal; benih-benih; biji-bijian [sereal]; biji-bijian dan biji mentah dan belum diolah; buah-buahan dan sayuran segar, bumbu
segar; buah-buahan segar, tidak diolah, sayuran, kacang-kacangan dan biji-bijian; hasil pertanian; hewan hidup; makanan
hewan; makanan kacang untuk hewan; makanan untuk hewan; rumput [tanaman]; tanaman; tanaman berbunga, alami;
tanaman buah; tanaman dan bunga alami; tanaman hijau alami untuk dekorasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072418
: 25/10/2021 14:54:56
:
: Denny Suryadinata Jasmin

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Mangga Dua X/27A RT 004 RW 003, Jakarta Barat DKI Jakarta, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: NORVUS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tosca dan Biru Navy
: 5
: ===Barang-barang yang diresapi dengan sediaan antibakteri; Busa tangan antibakteri; Cairan antiseptik untuk ruangan;
Cairan antiseptik untuk tangan tanpa bilas air; Desinfektan dan antiseptik; Deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Gel
antiseptik; Pencerah warna cucian antibakteri dan antiseptik; Pencuci tangan antibakteri; Penghilang noda cucian antibakteri
dan antiseptik; Penghilang noda karpet antibakteri dan antiseptik; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sediaan untuk
pembasmi bakteri dan virus; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; antiseptik;
busa pembersih tangan untuk desinfektan; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan permukaan; desinfektan semprot;
desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga;
gel antibakteri; gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; pembersih
antibakteri; pembersih kamar mandi desinfektan; pembersih mangkuk toilet desinfektan; pembersih tangan antiseptik; sabun
antibakteri; sabun desinfektan; sabun kulit antibakteri; sediaan antibakteri; sediaan antiseptik; semprotan antibakteri;
semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; tissue diresapi dengan sediaan antibakteri; tisu antiseptik sekali pakai; tisu
basah antibakteri; tisu yang diresapi dengan desinfektan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021072419
: 25/10/2021 14:55:35
:
: PT. EBLO TEKNOLOGI INDONESIA

540 Etiket

: DISTRICT 8, TREASURY TOWER LT. 25A, SCBD LOT 28, JL. JEND. SUDIRMAN ,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190
:
:
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566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BYJIYI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Dasar warna putih dengan tulisan huruf warna hitam
: 3
: ===krim pelembab, lotion dan gel===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021072420
: 25/10/2021 14:56:27
:
: Perkumpulan Nissan March Indonesia

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Chentiong I No. 29 B RT/RW 004/009 Rangkapan Jaya, Kota Depok, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MARCHI Nissan March Indonesia
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Hijau
: 41
: ===Layanan klub penggemar otomotif; komunitas di bidang olahraga dan hiburan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021072421
: 25/10/2021 14:56:31
:
: ATAN

540 Etiket

540 Etiket

: Citra I Blok J-2 No. 4 RT.012/RW.016, Kel. Kalideres, Kec. Kali Deres, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DEKKSON
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Biru
: 2
: ===Bahan-bahan warna poster untuk kesenian; Lak; Pelapis finishing otomotif dalam bentuk pelapis dasar (surfacers),
pengencer (reducers), pengeras (hardeners), pengaktif (activators) dan pengisi primer; Pengencer; Plamur; Sirlak; bahan
pewarna wenter; cat *; logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan; logam dalam bentuk foil dan bubuk
untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi, percetakan dan seni; minyak kayu; mordan *; oker; pencegah karatan dan
kelapukan kayu; pengawet terhadap karat dan terhadap kerusakan kayu; pernis; pewarna; pewarna makanan; resin alami,
mentah; tinta cetak; tinta untuk mencetak, menandai dan mengukir===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072422
: 25/10/2021 15:01:03
:
: SUHENDRI HASAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. Kronjo, RT 001, RW 003, Kelurahan Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten
Tangerang, Banten, 15550
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MY RUPA BEAUTY TREATMENT DAN LUKISAN
: MY RUPA BEAUTY TREATMENT Merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Merah Tua dan Emas
: 3

740

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Krim wajah; Produk kosmetik dan perawatan kulit; bedak; body lotion untuk keperluan kosmetik; kosmetik perawatan kulit;
kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; krim pemutih kulit; krim tangan, krim
kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; masker kecantikan; minyak rambut; pelembab anti-penuaan; sabun wajah; serum
wajah; toner wajah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072423
: 25/10/2021 15:03:58
:
: PT. EBLO TEKNOLOGI INDONESIA

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DISTRICT 8, TREASURY TOWER LT. 25A, SCBD LOT 28, JL. JEND. SUDIRMAN ,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BYJIYI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Dasar warna putih dengan tulisan huruf warna hitam
: 3
: ===tabir surya===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072424
: 25/10/2021 15:07:06
:
: Alihan Tjohjono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Pluit Junction SH-03 St.Pluit Raya No.1 Jakarta Utara Indonesia, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14440
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: noAphidss
: suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah,coklat,hitam
: 5
: ===biopestisida pertanian===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021072425
: 25/10/2021 15:07:59
:
: PT. AGUNG SEDAYU

540 Etiket

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gd. HARCO Elektronik Mangga Dua Lt.IV, Jl. Mangga Dua Raya, Kel. Mangga Dua
Selatan, Kec. Mangga Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PANTJORAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Maroon dan Cokelat Muda
: 35
: ===Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor,
pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort,
apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan
yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan pusat
perbelanjaan (Mall); Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; Manajemen bisnis toko serba ada; fungsi kantor; kegiatan
pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis hotel; layanan
periklanan dan manajemen penjualan; manajemen bisnis; manajemen bisnis apartemen; manajemen bisnis diskotik;
manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis komersial; manajemen bisnis restoran; manajemen
bisnis teater; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; penyediaan fungsi kegiatan perkantoran===
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===Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor,
pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort,
apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan
yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan pusat
perbelanjaan (Mall); Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan; Manajemen bisnis toko serba ada; fungsi kantor; kegiatan
pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen bisnis; layanan manajemen bisnis hotel; layanan
periklanan dan manajemen penjualan; manajemen bisnis; manajemen bisnis apartemen; manajemen bisnis diskotik;
manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis komersial; manajemen bisnis restoran; manajemen
bisnis teater; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; penyediaan fungsi kegiatan perkantoran===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021072427
: 25/10/2021 15:08:05
:
: HERIADI AS'AD

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP. BITUNG RT 003/RW 004, KEL. KADU JAYA, KEC. CURUG, KAB.
TANGERANG, BANTEN, Kabupaten Tangerang, Banten
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AYAM TALIWANG AS'AD
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat Tua, Orange, Putih
: 43
: ===Restoran; Warung makan; katering makanan dan minuman; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan
makanan dan minuman; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021072428
: 25/10/2021 15:08:14
:
: HERMAN TANSRI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kenari Hijau Raya No. 22 BGM PIK RT/RW. 005/006, Kel. Kamal Muara, Kec.
Penjaringan
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Ryan Hartono S.E., S.H.
: Jalan Utan Kayu Raya No. 65 Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ION POSITIVE PRODUCTION
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: UNGU, HITAM, MERAH DAN PUTIH
: 35
: ===Administrasi bisnis; Administrasi dan manajemen usaha; Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi
komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain; Agen penjualan; Bahan-bahan produksi, persiapan, presentasi dan
distribusi periklanan, promosi, publisitas dan pemasaran; Beriklan melalui posting-tagihan; Distributor; Iklan melalui media
elektronik; Iklan niaga televisi; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online pada
suatu jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan termasuk distribusi bahan iklan; Iklan
yang dipasang di luar ruangan; Informasi niaga; Jasa distribusi; Jasa ekspor impor; Jasa grosir; Jasa jasa informasi tentang
perniagaan; Jasa klerikal (administrasi) untuk mengambil pesanan penjualan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk
peralatan dan instrumen audio dan visual elektrik, yaitu, perekam kaset audio dan video, perekam audio, perekam kaset video,
atau penerima audio-video; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan secara online dan jasa
penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa penjualan alat musik; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa
penjualan melalui online (internet); Jasa penjualan suku cadang alat - alat musik; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa
perdagangan ekspor-impor; Jasa periklanan dan publisitas oleh televise, radio dan surat; Jasa periklanan online; Jasa promosi
dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa toko; Jasa toko eceran; Jasa toko
eceran secara online; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang
sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko ritel online yang menampilkan
program perangkat lunak komputer, game komputer, rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan
program TV; Jasa-jasa pameran dan pameran dagang; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan lisensi musik, yaitu,
administrasi komersial dari lisensi musik lainnya; Layanan pemrosesan data daring; Layanan penjualan ritel online; Layanan
pusat perbelanjaan (Mall); Layanan ritel toko serba ada online; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel online
menampilkan rekaman musik, rekaman komedi, rekaman kata yang diucapkan, rekaman video, dan produk yang terkait
dengan musik; Layanan toko ritel online yang menampilkan musik dan video pra - rekaman yang dapat diunduh; Layanan
untuk mengatur dan melakukan pameran dagang dan pameran; Layanan-layanan iklan dan promosi melalui internet;
Manajemen Usaha; Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pameran dagang dan eksibisi; Menyediakan layanan

740
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iklan dan jasa reklame; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan periklanan; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG;
Pemasaran digital; Pembuatan materi periklanan; Penempatan iklan; Pengadaan jasa untuk pihak lain; Pengelolaan informasi
perniagaan; Pengembangan konsep periklanan; Pengiklanan di surat kabar; Pengoptimalan situs web; Penjualan atau
promosi penjualan; Penyajian barang-barang pada media komunikasi untuk keperluan retail, yaitu, jasa toko retail dan jasa
pesanan melalui pos dalam bidang musik dan hiburan musikal; Penyediaan informasi komersil; Perencanaan pengiklanan;
Periklanan online; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Produksi film iklan dalam bentuk
videotape/rekaman video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Produksi keperluan periklanan visual; Produksi rekaman
video untuk tujuan pemasaran; Produksi rekaman video untuk tujuan periklanan; Produksi rekaman video untuk tujuan
publisitas; Promosi penjualan (untuk orang lain); Proses administratif pesanan belanjaan; Publikasi produksi film; Toko alatalat musik dan rekaman-rekaman; Toko barang elektronik audio dan audio visual; administrasi franchise (waralaba);
administrasi iklan; administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain; administrasi urusan bisnis waralaba;
administrasi usaha; agen impor-ekspor; agen pemesanan teater; agen pemesanan teater [layanan pemesanan pekerjaan
untuk artis yang tampil]; agen pemesanan teater [manajemen bisnis artis pertunjukan]; agen pemesanan teater untuk iklan
atau promosi penjualan; audisi seniman pertunjukan (pemilihan personil); bantuan bisnis untuk seniman dan penampil;
beriklan melalui Internet; beriklan melalui jaringan telepon seluler; beriklan melalui media elektronik; copywriting iklan;
copywriting untuk keperluan iklan dan promosi; database dan manajemen arsip yang terkomputerisasi; desain bahan iklan;
desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; desain brosur iklan; desain logo iklan; desain materi iklan, pemasaran, dan
publisitas; desain selebaran iklan; desain, kreasi, persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain;
distribusi bahan periklanan; distribusi iklan; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; distribusi materi iklan secara
elektronik; galeri seni untuk tujuan iklan; galeri seni untuk tujuan komersial; galeri seni untuk tujuan komersial atau iklan; grosir
dan eceran film, rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya musik dan karya artistik; iklan; iklan banner; iklan baris;
iklan bayar per klik; iklan billboard elektronik; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan promosi perusahaan; iklan film;
iklan komersial; iklan komersial radio; iklan komersial televisi; iklan langsung; iklan majalah; iklan online; iklan promosi produk
dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan konser musik; iklan
promosi produk dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan olahraga,
musik, dan acara budaya lainnya; iklan radio; iklan radio dan televisi; iklan situs web bisnis; iklan sponsor; iklan televisi; iklan,
promosi, dan layanan keagenan; internet dan layanan situs belanja ritel online yang menampilkan streaming atau konten
audio-visual yang dapat diunduh di bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; jasa agen bakat
dalam sifat manajemen bisnis artis yang tampil; jasa agen impor-ekspor barang; jasa agen pemodelan; jasa agen periklanan;
jasa agen periklanan radio; jasa agen periklanan televisi; jasa agensi talent (manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa
bisnis dan periklanan; jasa eceran atau jasa grosir untuk alat dan rekam musik; jasa grosir untuk alat musik; jasa grosir untuk
karya seni; jasa iklan dan promosi; jasa iklan suara; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pengadaan
untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara
online; jasa penjualan secara online; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; jasa periklanan; jasa
periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit,
radio dan siaran on-line; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan video; jasa periklanan yang disediakan
oleh agen periklanan radio dan televisi; jasa produksi iklan; jasa promosi penjualan; jasa promosi penjualan atas barangbarang dan jasa-jasa melalui sponsor untuk olahraga, musik dan hiburan; jasa retail sehubungan dengan penjualan
perlengkapan untuk rekaman, transmisi, atau reproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, disc perekaman,
compact disc, dvd dan media rekaman digital lain; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa toko retail secara
online berupa rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas
kaki; jasa toko ritel online yang menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan pertunjukkan televisi; jasa-jasa impor
dan ekspor; jasa-jasa strategi perniagaan; jasa-jasa toko ritel online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual yang
direkam dan diunduh sebelumnya; kompilasi statistik untuk menentukan peringkat audiens program televisi dan radio;
kompilasi, produksi, dan penyebaran materi iklan; konsultasi kreatif dan strategis mengenai pengembangan dan produksi
kampanye pemasaran untuk pihak lain; layanan berbasis langganan menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya
yang dapat diunduh; layanan bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis]; layanan bisnis pemasaran multi-level,
yaitu layanan jaringan bisnis; layanan grosir untuk file musik yang dapat diunduh; layanan grosir untuk konten yang direkam;
layanan grosir yang berkaitan dengan alat musik; layanan grosir yang berkaitan dengan konten yang direkam; layanan iklan
dan publisitas yang disediakan melalui televisi, radio atau surat; layanan iklan digital; layanan iklan internet; layanan iklan
untuk mempromosikan karya amal orang lain; layanan iklan untuk promosi barang; layanan manajemen bisnis yang
disediakan oleh agen teater; layanan pemasaran online; layanan pemesanan agen untuk artis yang tampil; layanan
pemesanan online yang menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya; layanan pemesanan pekerjaan untuk artis
yang tampil; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan ritel atau
grosir untuk film dan gambar yang dapat diunduh; layanan ritel disediakan melalui televisi interaktif; layanan ritel disediakan
oleh toko musik; layanan ritel disediakan oleh toko televisi; layanan ritel online untuk musik dan film yang dapat diunduh dan
direkam sebelumnya; layanan ritel online untuk musik digital yang dapat diunduh; layanan ritel untuk alat musik; layanan ritel
untuk file musik yang dapat diunduh; layanan ritel untuk karya seni; layanan ritel untuk karya seni yang disediakan oleh galeri
seni; layanan ritel untuk konten yang direkam; layanan ritel untuk media elektronik musik yang direkam sebelumnya; layanan
ritel yang berkaitan dengan alat musik; layanan ritel yang berkaitan dengan file musik yang dapat diunduh; layanan ritel yang
berkaitan dengan karya seni; layanan ritel yang berkaitan dengan konten yang direkam; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan audiovisual; layanan ritel yang disediakan oleh musik dan toko kaset; layanan telemarketing; layanan toko grosir
menampilkan alat musik; layanan toko grosir menampilkan konten yang direkam; layanan toko grosir online yang
menampilkan alat musik; layanan toko grosir online yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir
online yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko grosir
yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir yang menampilkan karya seni; layanan toko ritel di
bidang hiburan yang menampilkan film, program televisi, acara olahraga, karya musik, dan karya audio dan audiovisual, yang
disediakan melalui jaringan Internet dan jaringan komputer, serta jaringan elektronik dan komunikasi lainnya; layanan toko ritel
menampilkan alat musik; layanan toko ritel menampilkan karya seni; layanan toko ritel menampilkan konten yang direkam;
layanan toko ritel online yang menampilkan alat musik; layanan toko ritel online yang menampilkan file musik yang dapat
diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan hiburan dan konten edukasi, yaitu, berlangganan film dan pertunjukkan
televisi; layanan toko ritel online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel online yang menampilkan musik
dan video yang direkam sebelumnya yang dapat diunduh; layanan toko ritel yang menampilkan file musik yang dapat diunduh;
layanan waralaba dan ritel; manajemen bisnis dan mengelola studio audio atau video; manajemen bisnis pemain musik;
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manajemen bisnis seniman; manajemen bisnis seniman pertunjukan; manajemen bisnis seniman pertunjukan, pemain musik
dan/atau musisi; manajemen bisnis studio film; manajemen bisnis teater; melakukan pameran dagang; melakukan, mengatur
dan mengatur pameran dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; memberikan informasi bisnis
melalui Internet; memberikan informasi bisnis melalui situs web; memberikan informasi tentang analisis atau hasil untuk
kecenderungan menonton program televisi; memperbarui materi iklan; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui
jaringan komputer dan komunikasi; mempromosikan dan melakukan pameran dagang; mempromosikan desain orang lain
dengan menyediakan portofolio online melalui situs web; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional
dari industri rekaman musik yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial
dan bisnis seniman pertunjukan yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
komersial dan bisnis seniman visual yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan
komersial seniman yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan musik orang lain dengan cara
menyediakan portofolio online melalui situs web; mempromosikan serangkaian film untuk orang lain; mengatur berlangganan
media untuk pihak lain, menjual musik secara daring dalam bentuk media digital atau tersimpan; mengatur dan melakukan
pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan
pameran pameran dagang; mengatur langganan ke saluran televisi untuk orang lain; mengatur pameran dagang;
mengorganisir dan melakukan pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; menyediakan direktori bisnis
online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan ruang budaya dan sosial lainnya;
menyediakan fasilitas online untuk live streaming video dari acara-acara promosi; menyediakan layanan berlangganan musik
online; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; menyiapkan
dan menempatkan iklan luar ruangan untuk orang lain; model layanan agen perekrutan; negosiasi transaksi komersial untuk
seniman pertunjukan, musisi dan/atau pemain musik; organisasi pameran dagang untuk tujuan komersial; pameran dagang;
pemasaran; pemodelan untuk iklan atau promosi penjualan; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs
web (websites) untuk orang lain; pengarsipan dokumen [fungsi kantor]; pengaturan dan penyajian iklan; pengelolaan iklan
banner berbayar; pengembangan konsep periklanan dan pemasaran; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail
advertising); pengkinian materi periklanan; penjualan lagu secara digital melalui jaringan online; penyebaran bahan iklan;
penyebaran bahan periklanan; penyebaran bahan-bahan periklanan, pembaharuan bahan-bahan periklanan, pengumpulan
iklan-iklan untuk digunakan sebagai laman web pada internet; penyediaan konten teks, data, gambar, audio, video, dan
multimedia pra-rekaman yang dapat diunduh dengan biaya atau berlangganan pra-bayar, melalui Internet dan jaringan
elektronik dan komunikasi lainnya; penyediaan pasar online; penyediaan ruang di Internet untuk periklanan; penyediaan ruang
iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyesuaian bahan iklan dengan
perkembangan terbaru; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan
realisasi rencana dan konsep media dan iklan; perencanaan periklanan; periklanan; periklanan barang dan jasa pihak lain
melalui jaringan komputer lokal dan global; periklanan dan pemasaran; periklanan situs bisnis; persiapan, produksi, dan
penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara
para pemberi pengaruh (influencer) media sosial dan para pelaksana perniagaan (business); produksi bahan iklan; produksi
dan distribusi iklan radio dan televisi; produksi film iklan; produksi iklan; produksi iklan radio; produksi iklan radio dan televisi;
produksi iklan televisi; produksi iklan televisi, radio dan online; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; produksi infomersial;
produksi materi iklan dan iklan; produksi program teleshopping; promosi konser musik; promosi penjualan; proses administrasi
pesanan; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan; publikasi naskah publisitas/iklan; radio, televisi, iklan daring (online);
sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; sponsor promosi acara musik; sponsor promosi konser musik; strategi
pemasaran konten; toko; toko grosir===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021072429
: 25/10/2021 15:10:36
:
: Sadrakh Calvin Howard

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Jelambar Selatan II No. 23, Rt. 009/Rw. 001, Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol
Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: INCEPTOR
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru & Putih
: 41
: ===Layanan hiburan yang bersifat menyediakan program dan konten hiburan dan edukasi, yaitu program televisi, klip, grafis,
dan informasi yang berkaitan dengan program televisi di bidang kepentingan umum melalui internet, jaringan komunikasi
elektronik, jaringan komputer dan jaringan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan,
disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072430
: 25/10/2021 15:17:00
:
: Masyithoh Budiyani

540 Etiket

: Perum Ciluar Asri Blok B2 no 2 RT 002 RW 009 Desa Ciluar Kecamatan Kota Bogor
Utara Kota Bogor Jawa Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, 16156
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: mikeke
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: putih dan hijau
: 3
: ===minyak rambut kemiri===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072431
: 25/10/2021 15:17:20
:
: Dr. MARISZA CHANDRA SURYADI

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Lippo Village, Taman Diponegoro, Jl. Gunung Mahkota No. 55, RT.005/RW.008, Kel.
Bencongan Indah, Kec. Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, 15811
: Dra. Devi Yulian, S.H.
: Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat
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Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: PARAMAMA
: Tidak Ada Terjemahan
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511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Cairan harum untuk tubuh; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Krim untuk vagina yang tidak mengandung
obat; Obat kumur; Pembersih serba guna; Pembersih untuk badan; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun mandi; Sabun
untuk muka; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan tabir surya; Sediaan tata rias wajah; Sediaan untuk menghilangkan bulu
(kosmetik); Semprotan pelembab wajah; Spray penyegar mulut; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; bahan pewarna
rambut; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; bulu mata
palsu; cat kuku; cat kuku dan penghapus cat kuku; celak mata; deodoran; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; kapas
untuk keperluan kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk
kuas dan spons]; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim aromaterapi; krim kosmetik; krim
kulit; krim kulit tabir surya; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim wajah tidak mengandung obat; kuku palsu;
lilin untuk keperluan kecantikan; lipstik; losion rambut; losion setelah bercukur; losion untuk tubuh; lotion aromaterapi; lotion
untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kecantikan; masker kosmetik; minyak aromaterapi; minyak esensial untuk
digunakan dalam aromaterapi; minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik;
minyak wangi; pasta gigi; pelembab anti-penuaan; pelembab kulit; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih
tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pemutih gigi
berbentuk pena; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; penghilang cat kuku; pengkilap bibir; pensil
alis; pensil kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; pewangi rambut; sabun deodoran; sediaan
aromaterapi; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan
kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan
obat menghilangkan rambut; sediaan pembersih wajah; sediaan perawatan kuku; sediaan untuk mengecat rambut; semprotan
rambut; serum wajah; shampo rambut; susu pembersih wajah; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; toner kulit; toner
kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat; wangi-wangian===
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220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021072432
: 25/10/2021 15:21:46
:
: HERMAN TANSRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Kenari Hijau Raya No. 22 BGM PIK RT/RW. 005/006, Kel. Kamal Muara, Kec.
Penjaringan
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
: Ryan Hartono S.E., S.H.
: Jalan Utan Kayu Raya No. 65 Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ION POSITIVE PRODUCTION
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: UNGU, HITAM, MERAH DAN PUTIH
: 41

740

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Balai musik; Distribusi [selain transportasi] video; Distribusi film; Distribusi film animasi; Distribusi tape video; Film (
hiburan); Hiburan dalam bentuk serial televisi dan konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing menampilkan realitas,
komedi, drama, berita, dan variasi; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Jasa hiburan dalam
bentuk pengembangan, kreasi, produksi, produksi teater; Jasa hiburan dalam bentuk penyediaan fasilitas bioskop multipleks;
Jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan teater, musikal atau komedi secara langsung; Jasa hiburan dalam bentuk produksi
dan distribusi film, serial televisi, dan konten hiburan dalam bentuk pendek yang masing-masing menampilkan realitas,
komedi, drama, berita, dan variasi; Jasa hiburan dalam bentuk serial televisi yang sedang berlangsung; Jasa hiburan film,
video dan teater; Jasa hiburan, yaitu, menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi
video-on-demand; Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu, penyediaan film berkelanjutan, pertunjukan dan segmen yang
menampilkan komedi, drama, aksi, petualangan, dan/atau animasi yang disampaikan melalui internet; Jasa hiburan, yaitu,
penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi hiburan; Jasa informasi hiburan dan pertujukan; Jasa kegiatan olahraga
dan kebudayaan, jasa hiburan, yaitu, mengadakan, melaksanakan dan mengatur konser, pertunjukan musik secara langsung,
penerbitan dan/atau pengeditan, termasuk pada jaringan telekomunikasi global (mirip dengan internet) atau akses pribadi atau
yang sudah direservasi (intranet) untuk jurnal yang tidak dapat diunduh, majalah, majalah periodik, buletin, buku elektronik,
blog, konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh dalam bentuk arsip multimedia yang tidak dapat diunduh yang berisi
audio, video, teks, biner, gambar tidak bergerak, dan grafik dalam bidang musik; Jasa manajemen acara; Jasa pemesanan
tiket untuk pertunjukan secara langsung; Jasa pengembangan konten untuk hiburan; Jasa pengembangan, produksi,
distribusi, penyewaan, dan presentasi program radio, program televisi, gambar bergerak, konten hiburan multimedia, podcast,
dan rekaman suara; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini
yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya; Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi,
berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi, jaringan
komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel, televisi, dan televisi kabel; Jasa penyediaan informasi hiburan
di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan melalui
sebuah situs web; Jasa penyediaan nada dering yang tidak dapat diunduh, musik, video, dan gambar yang direkam
sebelumnya untuk digunakan pada perangkat komunikasi seluler; Jasa penyediaan program televisi, radio, audio, video,
podcast, dan webcast yang berkelanjutan; Jasa produksi pertunjukan; Jasa produksi program video musik untuk siaran pada
jaringan komputer; Jasa studio fotografi; Jasa videografi; Judul film (hiburan); Jurnal online, yaitu blog dan video log yang
berisi konten multimedia; Konten buatan pengguna dan strategi periklanan online; Layanan bioskop; Layanan hiburan dalam
bentuk menyediakan program dan konten hiburan, yaitu film, program televisi, klip video, grafik dan informasi yang berkaitan
dengan film dan program televise di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, music, acara-acara terkini
dan berita-berita hiburan, dokumenter dan animasi, melalui jaringan internet, jaringan komunikasi elektronik, jaringan komputer
dan jaringan komunikasi nirkabel; Layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik langsung; Layanan hiburan dalam bentuk
serial televisi yang sedang berlangsung yang menampilkan drama, aksi, dan petualangan; Layanan hiburan dalam sifat
menghadirkan pertunjukan musik secara langsung; Layanan hiburan dalam sifat pengembangan, kreasi, produksi, distribusi,
dan pasca produksi rekaman suara musik dan rekaman video; Layanan hiburan dalam sifat produksi rekaman suara musik
dan rekaman video; Layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater, produksi film, selain film iklan; Layanan hiburan
termasuk pertunjukan musik live berkala; Layanan hiburan, pengeditan film, layanan studio film dan televisi; Layanan hiburan,
yaitu, menyediakan musik, video musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan komunikasi; Layanan hiburan, yaitu,
penampilan langsung oleh bintang film, bintang televisi, bintang musik, influencer, penari, karakter berkostum dan atlet;
Layanan hiburan, yaitu, penyediaan video, gambar, film dan musik yang tidak dapat diunduh; Layanan pemutaran film;
Layanan pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan musik dan hiburan, rekreasi dan gaya hidup (hiburan), masalah
sosial (hiburan), kegiatan dan acara keluarga, acara dan kegiatan olah raga dan budaya, pendidikan, budaya dan hiburan;
Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam,
latihan, moralitas, etika, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan politik di
tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran,
yaitu kelas, seminar, dan lokakarya di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika,
hukum, ekonomi, obat-obatan, operasi, farmasi, pertanian, teknik, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika,
ilmu social, geografi, sejarah dan politik di tingkat perguruan tinggi; Layanan pendidikan, yaitu, menyediakan tampilan dan
eksibit di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; Layanan produksi program film, televisi, radio dan video;
Layanan studio musik dan rekaman musik; Layanan tahap akhir dalam suatu rekaman musik; Layanan yang menyediakan
studio audio, video, program TV, foto dan gambar; Mencari musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan melalui Internet
dan/atau terminal komputer (layanan hiburan); Mendistribusikan dan menyediakan musik, suara, film, animasi, drama, video,
klip video musik, cuplikan film, pratinjau film, data audio, data gambar visual, data teks melalui Internet dan/atau terminal
komputer (layanan hiburan); Mengorganisasi kontes bakat dan pertunjukan pemberian penghargaan musik dan televisi;
Mengorganisir grup hiburan; Menulis lagu; Menyediakan aplikasi telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film dan
konten hiburan multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten multimedia;
Menyediakan basis data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku komik, dan
publikasi; Menyediakan fasilitas olahraga bersepeda dalam ruangan dengan irama musik tertentu; Menyediakan fasilitas untuk
film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara pendidikan (untuk keperluan pendidikan atau hiburan); Menyediakan
informasi hiburan tentang program televisi yang sedang berlangsung melalui jaringan komputer global; Menyediakan musik,
film, gambar, animasi dan informasi hiburan; Merencanakan atau manajemen atas menampilkan film, pertunjukan, drama atau
pertunjukan musik (layanan hiburan); Musik, hiburan berbasis musik, dan hiburan yang ditampilkan di webcast; Pameran film,
distribusi film; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan
musik, layanan hiburan klub, fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi,
kompetisi kecantikan, kompetisi olah raga; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi, penyediaan pemesanan dan
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pengorganisasian acara sosial dan acara hiburan, termasuk acara musik, olah raga, sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi
dan menari; Pemutaran dan penyewaan film; Pengeditan film; Penyedia konten melalui aplikasi telepon seluler; Penyedia
konten melalui situs web; Penyediaan berita dan informasi di bidang hiburan, televisi dan film melalui internet, jaringan seluler
dan nirkabel; Penyediaan gambar dan film karakter animasi berbentuk serial televisi dan film melalui Internet, jaringan
komputer global, siaran televisi; Penyediaan informasi hiburan tentang artis musik, penampilannya, diskografi, dan juga
memberikan foto dan klip video semua melalui situs web dan halaman profil online; Penyediaan informasi yang berkaitan
dengan acara olahraga, acara balap motor, pertunjukan langsung, pertunjukan berjalan, acara panggung langsung,
pertunjukan teater, konser musik secara langsung dan partisipasi penonton dalam acara tersebut; Penyediaan musik digital
melalui perangkat bergerak; Penyediaan musik yang dapat diputar kembali (playback) yang tidak dapat diunduh melalui satu
jaringan komputer global melalui suatu situs web; Penyediaan secara online buku, foto, gambar, film, musik dan permainan
elektronik; Penyediaan video dan musik online di bidang permainan; Penyelenggara Kompetisi musik; Penyewaan film;
Penyewaan proyektor dan aksesori film; Penyewaan rekaman suara, sulih suara; Perencanaan atau pengaturan pertunjukan
film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik; Pertunjukan musik, tarian, komedi, bacaan, puisi, teater, dan hiburan sirkus,
termasuk layanan yang disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; Presentasi film; Presentasi video
musik melalui perangkat seluler secara online; Produksi acara televisi; Produksi animasi kartun; Produksi audio dan/atau
rekaman video; Produksi dan distribusi film; Produksi dan distribusi program radio dan televisi, hiburan radio dan televisi,
pertunjukkan langsung; Produksi dan distribusi serial TV animasi; Produksi dan presentasi dan distribusi film animasi; Produksi
film; Produksi hiburan dalam bentuk seri televisi; Produksi multimedia; Produksi program animasi untuk digunakan dalam
televisi dan kabel; Produksi program multimedia; Produksi program radio atau televisi; Produksi program radio dan televisi;
Produksi program televisi animasi; Produksi rekaman; Produksi video; Produksi, presentasi, pertunjukan, distribusi, ekshibisi,
sindikasi, penyediaan jaringan dan penyewaan program, acara dan film televisi, film animasi dan rekaman suara dan video;
Produksi, presentasi, sindikasi, distribusi dan penyewaan rekaman audio, rekaman video, musik, permainan interaktif, film, film
animasi, program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku audio, yang
dapat diunduh atau tidak dapat diunduh; Program hiburan yang sedang berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi,
komunikasi seluler, komunikasi nirkabel, internet, jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa,
berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness) terkini; Publikasi elektronik on-line sistematis dan
distribusi musik, film, gambar, animasi dan informasi hiburan lainnya melalui Internet dan/atau terminal komputer (tidak dapat
diunduh); Sambrah (Pertunjukan Musik); Tetalu (Permainan Musik Dalam Acara Topeng Betawi); acara talkshow (hiburan);
akademi [pendidikan]; distribusi konten digital asli yang menampilkan aksi langsung, menggunakan naskah, realitas, dan
pemrograman bentuk pendek animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan pribadi dan
beberapa episode serial televisi online, situs web hiburan, dan outlet video-on-demand; distribusi musik; distribusi program
radio; distribusi program televisi; distribusi program televisi ke sistem televisi kabel; distribusi rekaman video; episode pendek
yang ditayangkan di internet; film distribusi; grup band musik; hiburan; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio
langsung, dan pertunjukan musikal, ragam, berita dan komedi; hiburan dalam sifat pertunjukan grup musik; hiburan dalam sifat
pertunjukan grup vokal musik; hiburan dalam sifat pertunjukan komedi; hiburan dalam sifat pertunjukan konser; hiburan dalam
sifat pertunjukan langsung oleh aktor; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh band-band musik; hiburan dalam sifat
pertunjukan musik langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra simfoni; hiburan dalam sifat produksi teater; hiburan
dalam sifat serial televisi animasi dan aksi langsung; hiburan melalui siaran televisi nirkabel; hiburan oleh televisi Protokol
Internet; hiburan radio dan televisi; hiburan radio dan televisi disediakan melalui Internet; hiburan televisi; hiburan, yaitu,
pertunjukan musik langsung, produksi teater dan produksi komedi; instruksi musik; jasa agen tiket teater; jasa entertainmen,
yaitu, menyediakan pemutaran musik dan video yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global; jasa hiburan
berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan dalam bentuk penyediaan konten audio-visual, film, video,
program televisi, serial animasi, dan materi multimedia lainnya dalam bidang permainan komputer dan permainan video; jasa
hiburan dalam bentuk pertunjukan konser; jasa hiburan keluarga; jasa hiburan musik; jasa hiburan, yaitu jasa film, program
televisi dan produksi video; jasa hiburan, yaitu menyediakan acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu menyediakan film,
gambar bergerak, dan film (movies), program televisi, program multimedia dan serial episode pendek yang ditayangkan di
internet yang semuanya menampilkan konten hiburan melalui layanan streaming; jasa hiburan, yaitu produksi acara hiburan
langsung; jasa hiburan, yaitu, menyediakan perangkat lunak permainan video yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan
para pengguna untuk menciptakan, memodifikasi, mengunggah, mengunduh, menggunakan secara bersama-sama, meninjau,
dan menerbitkan konten permainan video interaktif yang diciptakan pengguna, musik, dan file media lainnya melalui suatu
jaringan komputer global, internet dan jaringan nirkabel; jasa hiburan, yaitu, menyediakan rekaman audio yang tidak dapat
didownload berupa musik dan hiburan.; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan
rekaman audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa klub musik; jasa konser musik; jasa konsultasi yang
berkaitan dengan musik; jasa pelatihan di bidang musik, hiburan, seni pertunjukan, penulisan lagu, produksi musik, dan
produksi video; jasa pemutaran film di sinema; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan musik; jasa produksi animasi; jasa
produksi film; jasa produksi musik; jasa produksi program televisi, yaitu, menciptakan dan mengembangkan konsep untuk
karakter animasi dan suatu serial televisi animasi; jasa produksi teater; jasa produksi, yaitu produksi rekaman musik dan
audio; jasa proses gambar digital (fotografi); jasa rekayasa suara untuk acara-acara; jasa yang menampilkan hiburan,
olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui
situs web dan aplikasi komputer; jasa yang menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik, berita, dokumenter,
acara terkini, dan seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa produksi film layar lebar; jasa-jasa
produksi film televisi; jasa-jasa produksi opera sabun; jasa-jasa studio kesenian ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting,
nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi; jasa-jasa pengaturan/organisasi pertunjukan acara musik; jasa-jasa pertunjukan musik;
jasa-jasa produksi program radio; jasa-jasa produksi program televisi; jurnal online, yaitu, bentuk aplikasi web yang berbentuk
tulisan-tulisan (weblog (blog)) yang menampilkan konten yang ditentukan pengguna; jurnal online, yaitu, blog yang
menampilkan informasi tentang artis musikal; komposisi dan produksi musik untuk video dan film; komposisi musik; komposisi
musik dan transkripsi untuk orang lain; layanan animasi efek khusus untuk film dan video; layanan bioskop; layanan galeri seni
untuk tujuan hiburan; layanan hiburan; layanan hiburan audio; layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi; layanan
hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan langsung; layanan hiburan musik; layanan hiburan musik dan
audiovisual; layanan hiburan online; layanan hiburan radio dan televisi sindikasi; layanan hiburan teater; layanan hiburan
televisi; layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan hiburan, yaitu, memberikan ulasan musik online, komedi,
dan rekaman kata yang diucapkan; layanan hiburan, yaitu, membuat musik, komedi, dan rekomendasi perekaman kata yang
diucapkan berdasarkan data yang dihasilkan pengguna melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya;
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layanan hiburan, yaitu, membuat profil musisi, artis, dan band dengan menyediakan klip video pertunjukan musik, komedi, dan
ucapan yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; layanan hiburan, yaitu,
menyediakan pemutaran rekaman file musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komunikasi global; layanan hiburan,
yaitu, menyediakan rekaman audio dan video yang tidak dapat diunduh, yang direkam sebelumnya yang menampilkan musik
dan hiburan musikal online melalui jaringan komputer global; layanan hiburan, yaitu, penyediaan rekaman musik live, komedi,
dan rekaman kata lisan yang tidak dapat diunduh melalui transmisi audio dan video melalui komputer global dan jaringan
komunikasi lainnya; layanan komposisi musik; layanan orkestra; layanan orkestra dan konser; layanan pembuatan film digital;
layanan pencitraan digital [fotografi]; layanan pencitraan digital [pengeditan gambar]; layanan pendidikan dan pengajaran yang
berkaitan dengan musik dan tarian; layanan penerbitan musik; layanan pengeditan audio dan video; layanan pengeditan
pasca-produksi di bidang musik, video, dan film; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang video dan film; layanan
pengeditan pasca-produksi di bidang video, pertunjukkan televisi dan film; layanan pengeditan video; layanan penguasaan
film; layanan penulisan lagu, selain untuk tujuan iklan; layanan perekaman audio; layanan perekaman audio dan video;
layanan perekaman video; layanan produksi multimedia; layanan produksi pertunjukan langsung; layanan produksi video
musik; layanan rekaman audio, film, video dan televisi; layanan rekaman musik; layanan studio film; layanan studio film dan
televisi; layanan studio rekaman; layanan studio rekaman musik; layanan studio rekaman suara; layanan studio televisi;
layanan teknisi pencahayaan untuk acara-acara; layanan transkripsi musik; memberikan daftar teater; memberikan informasi
di bidang musik; memberikan informasi hiburan melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan on-line; memberikan
informasi yang berkaitan dengan hiburan, musik, pertunjukan langsung, dan acara hiburan; memberikan informasi yang
berkaitan dengan pertunjukan live; memberikan informasi, komentar dan artikel di bidang musik melalui jaringan komputer;
memberikan pendidikan di bidang musik yang diberikan melalui konferensi video; memberikan pendidikan di bidang musik
yang diberikan melalui kursus korespondensi; memberikan peringkat usia untuk konten televisi, film, musik, video dan video
game; memberikan ulasan musik, artis musik, dan video musik secara online; memproduksi dan mengarahkan acara radio
dan musik dalam bentuk siaran langsung radio dan televisi; menampilkan film; mengajar di bidang musik; mengajar musik;
mengarahkan drama; mengarahkan produksi teater; mengarahkan program radio dan televisi; mengatur acara film untuk
tujuan hiburan; mengatur acara film, acara musik live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara film, acara musik,
acara budaya dan olahraga dan acara hiburan langsung; mengatur acara hiburan; mengatur acara musik live untuk tujuan
hiburan; mengatur dan melakukan festival film; mengatur dan melakukan konser musik; mengatur dan mengadakan festival
yang menampilkan grup musik dan penghibur musik; mengatur festival film; mengatur malam gala untuk tujuan hiburan;
mengedit rekaman audio; mengedit rekaman video; menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet
berupa laporan peristiwa saat ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan fasilitas bioskop;
menyediakan fasilitas teater; menyediakan fasilitas teater dan bioskop; menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama,
musik atau pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk musik; menyediakan fasilitas untuk pelatihan musik;
menyediakan film dan program televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-demand; menyediakan film dan
program televisi yang tidak dapat diunduh melalui saluran televisi bayar per tayang; menyediakan film dan program televisi
yang tidak dapat diunduh melalui televisi berbayar; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia
dan informasi yang tidak dapat
diunduh; menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia,
dan informasi melalui situs web; menyediakan film, televisi dan hiburan video musik melalui situs web interaktif; menyediakan
gambar dan video online; menyediakan hiburan melalui televisi, radio, bioskop, televisi kabel, televisi satelit dan Internet;
menyediakan hiburan musik; menyediakan hiburan musik live; menyediakan informasi dalam bidang musik dan hiburan
musikal melalui jaringan komunikasi global; menyediakan informasi secara online melalui jaringan nirkabel, internet, dan
jaringan komputer global, regional dan lokal pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik;
menyediakan konten audio daring yang tidak dapat diunduh, termasuk musik, program radio yang sedang berlangsung, buku
audio, podcast dan siaran web; menyediakan konten film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) melalui
internet online; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live; menyediakan layanan hiburan dalam
bentuk pertunjukan musik live atau rekaman musik; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk rekaman musik;
menyediakan layanan hiburan radio dan televisi; menyediakan layanan studio audio atau video; menyediakan musik digital
dan materi audiovisual (tidak dapat diunduh) dari jaringan komputer global; menyediakan musik digital yang tidak dapat
diunduh dari Internet; menyediakan musik online, tidak dapat diunduh; menyediakan musik pra-rekaman yang tidak dapat
diunduh melalui internet; menyediakan musik yang direkam sebelumnya, informasi di bidang musik, dan komentar serta artikel
tentang musik melalui jaringan komputer global; menyediakan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pertunjukan
teater, musik, televisi, radio dan sinematik; menyediakan pertunjukan musik, video musik, klip film terkait, foto, dan materi
multimedia lainnya melalui jaringan komputer global; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh, di bidang
musik; menyediakan rekaman suara dan rekaman audiovisual yang tidak dapat didownload secara online berupa pertunjukan
musikal dengan cara melalui jaringan komputer global; menyediakan situs web berupa informasi hiburan dalam bidang musik,
hiburan musikal dan artis musikal; menyediakan situs web dan laman web sehubungan dengan musik dan hiburan musikal
melalui jaringan komunikasi global; menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten multimedia
serta informasi, ulasan, dan rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.; menyediakan situs web yang
menampilkan konten audio-visual langsung dan direkam sebelumnya, khususnya, gambar bergerak, program televisi, video,
video musik, dan musik, dan klip video, klip audio, klip musik, klip film, dan foto, dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan studio rekaman audio dan visual; menyediakan
sumber interaktif dan panduan pemrograman secara online pada subyek gambar bergerak, program televisi, video, video
musik, dan musik yang disesuaikan dengan preferensi pemrograman pemirsa; menyediakan video on-line, tidak dapat
diunduh, menampilkan musik; menyelenggarakan lokakarya dan seminar di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan
musik; mikrofilm; organisasi dan mengatur acara musik dan acara budaya dan artistik lainnya; organisasi konser musik;
organisasi konser musik untuk tujuan amal; organisasi pemutaran film; organisasi pertunjukan musik live; organisasi, produksi,
presentasi dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya;
pameran film; pelatihan di bidang musik dan hiburan; pemberian informasi mengenai penyajian film bioskop atau produksi dan
distribusi film; pemberian informasi mengenai penyajian pertunjukan musik; pembuatan, pengembangan, produksi, dan
pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan multimedia, media elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film,
gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di bidang hiburan, orang, olahraga, seni, budaya populer, politik, berita,
game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan, drama, biografi, humor, musik, hewan, dan minat manusia; pemesanan
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tiket dan layanan pemesanan untuk konser musik; pemesanan tiket untuk konser musik atau acara musik; pemutaran film;
pemutaran film di bioskop drive-in; pemutaran film di bioskop terbuka; pencampuran dan penguasaan musik untuk video dan
film; pendidikan dan pelatihan berkaitan dengan industri musik dan hiburan; pendidikan dan pelatihan di bidang musik dan
hiburan; pendidikan di bidang musik dan hiburan; pendidikan musikal; penerbitan multimedia buku, majalah, jurnal, musik, dan
publikasi elektronik; penerbitan multimedia dari barang cetakan, buku, majalah, jurnal, koran, buletin, tutorial, peta, grafik,
foto, video, musik dan publikasi elektronik; penerbitan multimedia yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat
lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; penerbitan musik secara multimedia; pengajaran musik; pengaturan acara
musik; pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi musik; pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan musik; pengaturan
dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik, pesta dansa dan klub
malam; pengaturan festival yang menampilkan pertunjukan musik dan artistik; pengaturan konser; pengaturan pemesanan
tiket untuk film, musik dan pertunjukan artistik melalui jaringan komputer global; pengaturan pertunjukan musik live;
pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan budaya
lainnya, acara dan aktifitas; pengeditan film; pengeditan materi tercetak yang berisi gambar, selain untuk tujuan iklan;
pengeditan rekaman video; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan acara (tidak termasuk gambar bergerak,
pertunjukan, drama, pertunjukan musikal, olahraga, pacuan kuda, balapan sepeda, balapan perahu motor atau balapan
mobil); penguasaan audio untuk video dan film; penulisan skenario; penulisan skenario film; penulisan skenario layar televisi;
penulisan skrip, selain untuk tujuan iklan; penyediaan berita secara online; penyediaan buku elektronik, gambar, video, film,
musik dan permainan on-line; penyediaan fasilitas studio film; penyediaan film, pertunjukan televisi dan kartun yang tidak
dapat diunduh; penyediaan gambar dan film karakter avatar dan animasi melalui Internet atau jaringan komputer global;
penyediaan gambar dan musik online yang berkaitan dengan permainan; penyediaan informasi dalam bidang hiburan televisi,
film, permainan dan musik melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global atau telepon genggam; penyediaan
informasi hiburan tentang seorang penghibur dan musisi, dan tur-turnya, pertunjukan, rekaman audio dan audiovisual yang
tidak dapat diunduh menampilkan musik, hiburan berbasis musik, berita, penampilan, foto, biografi dan informasi hiburan
lainnya yang ditampilkan dalam situs web; penyediaan informasi hiburan yang berhubungan dengan suatu karakter animasi
dan suatu serial televisi animasi melalui situs web; penyediaan informasi yang berkaitan dengan musik; penyediaan informasi
yang berkaitan dengan musik melalui Internet; penyediaan informasi yang berkaitan dengan pertunjukan secara langsung,
konser musik secara langsung; penyediaan musik digital (tidak dapat diunduh) dari Internet; penyediaan musik digital (yang
tidak dapat diunduh) untuk Internet atau telepon genggam; penyediaan musik digital yang tidak dapat diunduh dari jaringan
komputer global; penyediaan musik online, tidak dapat diunduh; penyediaan pertunjukan televisi, film, kartun, dan konten
hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh, dan juga informasi mengenai pertunjukan televisi, film, kartun dan konten
hiburan multimedia melalui suatu situs web; penyediaan podcast di bidang musik dan hiburan; penyediaan pra-rekaman
hiburan musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global; penyediaan pra-rekaman hiburan
musik dan video musik yang tidak dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan atau jaringan nirkabel; penyediaan
program dan konten hiburan, yaitu, jasa pemrograman televisi berupa suatu serial televisi animasi; penyediaan program
hiburan multimedia melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan online; penyediaan rekaman suara musik dan gambar
diam dan bergerak, tidak dapat diunduh, melalui jaringan telekomunikasi dan penyediaan informasi yang berkaitan
dengannya; penyediaan suatu serial program televisi online animasi; penyediaan tampilan dan pameran di bidang peralatan
audio, sistem audio, akustik, dan musik; penyediaan ulasan, komentar dan informasi di bidang musik, komedi, dan rekaman
kata yang diucapkan melalui jaringan komputer global dan jaringan komunikasi lainnya; penyelenggaraan acara musik;
penyelenggaraan festival film; penyelenggaraan pertunjukan musik live; penyewaan alat musik; penyewaan dan sewa-guna
gambar bergerak, instrumen musik, perangkat televisi; penyewaan film balik; penyewaan film dan rekaman suara; penyewaan
karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts),
dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; penyewaan negatif film; penyewaan
proyektor dan aksesori film; penyewaan rekaman audio dan video; penyewaan rekaman fonografi dan musik; penyutradaraan
film, selain film iklan; perekaman suara, DVD, CD, CD-ROM, pita video dan audio; perekaman, produksi, dan distribusi film,
video, dan rekaman audio, program radio dan televisi; perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan acara hiburan, tidak
termasuk film, pertunjukan, teater, pertunjukan musikal, olahraga, balapan kuda, balapan sepeda, balap perahu dan balap
mobil; perencanaan, penyelenggaraan dan pengaturan kontes musik; persewaan rekaman musik; persiapan dan produksi
program; persiapan subtitle untuk film; persiapan surititles untuk acara teater langsung; pertunjukan musik; pertunjukan musik
langsung; pertunjukan panggung live; pertunjukan teater dan lantai musik disediakan di tempat pertunjukan; pertunjukan teater
dan musikal disediakan di diskotik dan klub malam; presentasi bioskop di bioskop, bioskop drive-in dan bioskop terbuka;
presentasi dari acara televisi dan radio; presentasi drama; presentasi film; presentasi film, pertunjukan, drama atau
pertunjukan musik; presentasi film, pertunjukan, permainan atau pertunjukan musik; presentasi komedi improvisasi langsung;
presentasi konser musik; presentasi opera; presentasi pertunjukan bernyanyi; presentasi pertunjukan hiburan langsung;
presentasi pertunjukan komedi improvisasi; presentasi pertunjukan komedi live; presentasi pertunjukan komedi stand-up;
presentasi pertunjukan langsung; presentasi pertunjukan langsung oleh band-band musik; presentasi pertunjukan langsung
oleh grup musik; presentasi pertunjukan lantai musik di tempat pertunjukan; presentasi pertunjukan musik; presentasi
pertunjukan panggung; presentasi pertunjukan teater di tempat pertunjukan; presentasi produksi musik Natal langsung;
presentasi rekaman suara dan gambar; presentasi teater film atau produksi dan distribusi film (movie film); presentasi variety
show; produksi acara hiburan langsung; produksi acara-acara olah raga untuk televisi dan radio; produksi cakram video musik;
produksi dan distribusi (selain transportasi) video musik televisi; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar
bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh
dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan
distribusi program televisi; produksi dan penerbitan musik; produksi dan pengeditan program radio dan televisi; produksi dan
penyewaan film, film video, program radio dan televisi; produksi dan presentasi film untuk
tujuan hiburan; produksi drama; produksi efek khusus film; produksi efek khusus untuk film; produksi film; produksi film
(movies) animasi; produksi film animasi; produksi film dan drama Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR); produksi
film di studio; produksi film gambar bergerak; produksi film pita video; produksi film televisi; produksi film videotape, selain film
iklan; produksi film, dan program audiovisual dan televisi; produksi film, film video dan serial televisi; produksi film, film video,
program radio dan televisi; produksi film, selain film iklan; produksi fitur hiburan langsung; produksi fitur televisi; produksi
gambar bergerak; produksi hiburan audio; produksi hiburan langsung; produksi hiburan langsung dan fitur televisi; produksi
hiburan radio; produksi konser musik; produksi konten digital asli yang menampilkan pemrograman pendek aksi langsung,
menggunakan naskah, realitas, dan animasi melalui broadband dan perangkat nirkabel untuk digunakan dengan serial televisi
online yang ditampilkan dalam episode tunggal atau berseri, situs hiburan dan outlet video-on-demand yang berkaitan;
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produksi lagu untuk film; produksi master rekaman; produksi musik; produksi opera; produksi pencahayaan untuk tujuan
hiburan; produksi pertunjukan; produksi pertunjukan dan film; produksi pertunjukan film dan video; produksi pertunjukan teater;
produksi pertunjukan televisi; produksi podcast; produksi podcast video; produksi program audio; produksi program radio;
produksi program radio dan televisi; produksi program radio dan televisi sindikasi; produksi program radio dan televisi untuk
Internet dan media lainnya; produksi program radio, televisi dan audio; produksi program televisi; produksi program televisi
kabel; produksi program televisi untuk disiarkan di perangkat seluler; produksi program televisi untuk disiarkan di telepon
seluler; produksi program-program televisi; produksi rekaman audio; produksi rekaman audio dan video; produksi rekaman
master audio; produksi rekaman musik; produksi rekaman suara; produksi rekaman suara dan video; produksi rekaman suara,
musik dan video; produksi rekaman video; produksi siaran radio; produksi studi film; produksi teater; produksi teater makan
malam; produksi televisi, radio dan film; produksi, pertunjukan dan penyewaan film; program televisi yang sedang berlangsung
yang menampilkan konten hiburan; proofreading naskah; publikasi buku dan majalah sehubungan dengan musik dan hiburan;
publikasi buku musik; publikasi jurnal atau buku harian online [layanan weblog]; publikasi komposisi musik; publikasi konten
editorial situs yang dapat diakses melalui jaringan komputer global; publikasi lembaran musik; publikasi materi multimedia
online yang berkaitan dengan buku, majalah, jurnal, perangkat lunak, permainan, musik, dan publikasi elektronik; publikasi
teks musikal; rekaman audio dan produksi; rekaman audio dan produksi untuk video dan film; rekaman suara dan layanan
hiburan video; rekaman video; rumah-rumah produksi pembuatan film mikro untuk opera-opera sabun; studio rekaman dan
layanan studio film untuk produksi presentasi multimedia; studio rekaman dan layanan studio televisi; subtitle; sulih suara;
sulih suara bahasa asing; sulih suara film; sulih suara film asing; teater, musik, televisi, radio dan layanan hiburan film; teks
film dan video tertutup===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072433
: 25/10/2021 15:22:21
:
: RIZKY KUSUMAWARDHANI

Alamat Pemohon

:

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Ploso Timur 1-C/19, RT 006, RW 010, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambak Sari,
Surabaya 60133, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60133
: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
: Jalan Ngagel Wasana III No 53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: EMRANI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Gold
: 3
: ===Kosmetik untuk perawatan rambut; Pembersih Wajah [Cleanser]; Sabun Mandi; Sabun untuk muka; Sediaan kosmetik
untuk kulit wajah; bedak wajah kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; krim
wajah [kosmetik]; lipstik; parfum; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; toner wajah kosmetik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021072434
: 25/10/2021 15:24:45
:
: PT. TECHNOMAS INTERNUSA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Gd. Blue Dot Center Blok E-F, Jl. Gelong Baru Utara No.5-8, Tomang, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11440
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: MODI 2020
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah
: 35
: ===Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko-toko Grosir
Elektronik; jasa grosir dan eceran; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072435
: 25/10/2021 15:27:53
:
: PT. AGUNG SEDAYU

540 Etiket

: Gd. HARCO Elektronik Mangga Dua Lt. IV, Jl. Mangga Dua Raya, Kel. Mangga Dua
Selatan, Kec. Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PANTJORAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah Maroon dan Cokelat Muda
: 16
: ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Barang cetakan untuk keperluan pengajaran; Barang cetakan
untuk keperluan periklanan; Barang cetakan utuk keperluan pendidikan; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto,
majalah, buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di bidang hukum; Barang-barang tercetak, termasuk majalah, buku, brosur,
kalender, katalog; Brosur-brosur; Kertas, kardus, dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam
kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja
atau perabotan; Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Tas, amplop,
kertas, dan kantong polietilen untuk pembungkus (sediaan pembungkus); alat tulis, termasuk kertas, amplop, bantalan, kartu,
surat, pena, dan pensil; amplop [alat tulis]; amplop plastik untuk kemasan; barang cetakan digital; barang cetakan untuk
informasi pengetahuan; buku petunjuk (dalam bentuk barang cetakan); kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan;
kertas dan karton dan barang-barang terbuat dari bahan itu, yaitu, buku, boks, kartu, amplop, buku catatan, kalendar; kertas
tulis dan amplop [alat tulis]; papan nama dari kertas atau karton; publikasi tercetak, yaitu, brosur, buklet, dan bahan
pengajaran di bidang pengenalan produk dan promosi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072436
: 25/10/2021 15:29:00
:
: PT International Biometrics Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Office 88 Lt 3 Kasablanka Tower A, Jl. Casablanca No.16, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12870
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Interbio Biocheck
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan Berwarna Hitam Latar belakang putih
: 9
: ===Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk verifikasi dan autentikasi identitas pengguna biometrik;
pemindai biometrik; perangkat lunak komputer sistem biometrik untuk mengidentifikasi dan membuktikan keaslian orang===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072437
: 25/10/2021 15:29:58
:
: PT BALI SOAP

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Ruko Tuban Plaza,
Jl. By Pass Ngurah Rai Blok A No. 9, Lingkungan Pesalakan, Kelurahan Tuban,
Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung - Bali , Kabupaten Badung, Bali, 80361
: Hendra Prasetya M.Si
: Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18 Simpang Lima, Semarang

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JEMBRANA INCENSE + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hitam
: 3
: ===Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Dupa berbentuk kerucut; Dupa dalam kemasan; Dupa yang disemprotkan;
batang dupa; dupa; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; hio; kerucut dupa dan dupa; krim aromaterapi; kunko [fumigasi
dupa untuk kamar wewangian]; lotion aromaterapi; minyak aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi;
sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sediaan aromaterapi; tongkat dupa; wewangian dan dupa;
wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

740
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210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021072439
: 25/10/2021 15:31:34
:
: HAN SIANG/ HANDY LUKMAN KUSOEMA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl.Tokala No.3,RT.005,RW.006,Kelurahan Petemon,Kecamatan Sawahan,Surabaya
60252, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60252
: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
: Jalan Ngagel Wasana III No 53

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: JARNO PIZZA & STROMBOLI
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah;Biru
: 43
: ===Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza
dan minuman; restoran pizza; tempat pizza===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

591

Uraian Warna

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: JID2021072440
: 25/10/2021 15:32:00
:
: PT Pertamina Bina Medika IHC

540 Etiket

: Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12120
:
:

: Merek Kata dan Lukisan
: IHC Indonesia Healthcare Corporation
: Tidak Ada Terjemahan
: Primary Color: Pantone 4152 C, CMYK 100 79 17 4, RGB 13 77 139, HEX 0D4D8B; Pantone 2285 C, CMYK 49 0 99 0, RGB
143 198 64, HEX 8FC640; Secondary Color: Pantone Black C, CMYK 65 66 68 82, RGB 45 41 38, HEX 2D2926
: 35
: ===Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
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komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait jasa periklanan, pemasaran, Jasa promosi,
manajemen bisnis, administrasi bisnis, layanan administrasi bisnis terkait asuransi dan layanan broker dalam jaringan, layanan
administrasi bisnis terkait layanan garansi, penilaian bisnis, pertanyaan bisnis, investigasi bisnis, konsultasi manajemen dan
organisasi bisnis, penasihat bisnis dan layanan informasi, bantuan manajemen bisnis, konsultasi organisasi bisnis, penelitian
bisnis, informasi dan saran komersial untuk konsumen dan, toko saran konsumen, organisasi pameran untuk tujuan komerial
atai periklanan, proses administrasi pesanan pembelian, Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer, kompilasi
statistik, konsultasi bisnis, koleksi, kompilasi, sistemisasi, verifikasi, analisis, proses, pembaruan, pengaturan, penyimpanan
dan penyedia data, layanan informasi bisnis disediakan dalam jaringan dari sebuah database komputer, internet atau
perangkat komunikasi nirkabel, pencarian data dalam file komputer untuk orang lain, analisis harga biaya, menyusun laporan
akun, peramalan ekonomi, pakar efisiensi, konsultasi manajemen personal, layanan perbandingan harga, konsultasi bisnis
profesional, analisis dan penyedia informasi bisnis dan komersial, analisis bisnis, riset dan layanan informasi, mengumpulkan
dan memverifikasi penilaian dan ulasan bisnis untuk orang lain, menyediakan perbandingan harga, layanan, kualitas, ulasan
dan penilaian penyedia layanan untuk bisnis atau tujuan komerial, menyiapkan laporan keuangan; jasa penjualan produk serta
layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan ritel produk garam kemasan secara online maupun offline;
kompilasi statistik yang berkaitan dengan pemanfaatan layanan kesehatan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072441
: 25/10/2021 15:33:00
:
: LEONARDO CALVIN GOZALI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Nginden Intan Timur 16-A8/6, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AUGURI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Abu-abu, hitam
: 7
: ===Alat pemotong logam berujung berlian selain dioperasikan dengan tangan; Mesin dan peralatan mesin, yaitu rol pabrik, rol
pabrik silinder, mesin pengecoran kontinu pada logam, mesin untuk memotong dan membelah, mesin untuk membentuk, las
karbit, penggilingan, pengelasan listrik, pemotong, logam untuk menggambar, lembaran dan pelat logam, konverter baja;
Mesin pemasangan dan press laminasi; Mesin, peralatan mesin, peralatan yang dioperasikan daya; berlian glaziers' [bagian
mesin]; mesin cetak untuk mencetak kemasan; mesin kemasan; mesin pemoles; mesin pengecoran; mesin untuk pembuatan
bahan kemasan; mesin untuk pembuatan enamel; polikristalin berlian kompak [PDC] bor untuk mesin pengeboran===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072442
: 25/10/2021 15:35:57
:
: Saifudin

540 Etiket

540 Etiket

: Dk. pengasinan RT. 003 RW. 006 Kel Sridadi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah,
52272
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ELBEE CYPRESS
: Suatu Penamaan tanpa Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan ELBEE CYPRESS berwarna Hitam
: 5
: ===Obat Penghilang rasa nyeri serta anti radang pada otot, sendi dan lutut; Obat untuk memelihara dan meningkatkan
kesehatan sendi, tulang dan lutut; Sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus, penyakit
auto-imun dan inflamasi, penyakit kardiovaskular dan paru-paru, penyakit sistem saraf pusat, penyakit sistem saraf perifer/tepi,
rasa sakit (nyeri), penyakit dermatologis, penyakit saluran pencernaan, penyakit terkait infeksi, penyakit metabolisme, penyakit
onkologis, penyakit mata, penyakit pernapasan, ulkus digital dan penyakit pembuluh darah di otak (serebrovaskular); Sediaan
farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan pernafasan, penyakit dan gangguan paru-paru, penyakit dan gangguan
kardiovaskular, peradangan, penyakit radang dan gangguan radang, penyakit dan gangguan autoimun, kanker, penyakit dan
gangguan onkologis, penyakit dan gangguan hematologi, penyakit tumor, penyakit dan gangguan neurologis serta penyakit
dan gangguan metobolisme; Sediaan-sediaan farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit kardiovaskular dan
penyakit pada sistem saraf pusat; Suplement, Obat tradisional, Obat-Obatan, Obat Jamu tradisional, Obat berasal dari HewanHewanan, Obat berasal dari Tumbuh-Tumbuhan, Obat Untuk Kesehatan, Minyak kayu putih, minyak angin, minyak telon,
minyak tawon, minyak gosok, minyak gandapura, minyak akar lawang, balsam untuk keperluan medis, salep untuk keperluan
medis, koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat, kapas kesehatan, sediaan farmasi, ilmu hewan dan -ilmu
kebersihan, hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi, jamu, vitamin, obat kumur untuk keperluan
medis (mengandung obat dan anti septic), obat kulit, obat merah, obat-obatan, minyak ikan, makanan dan minuman
penambah stamina untuk pria/wanita dewasa, obat dari tanaman obat, obat nyamuk; antitoksin; antivirus untuk pengobatan
atau pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; obat herbal; obat-obatan
berbahan baku herbal; obat-obatan herbal; pil antioksidan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072443
: 25/10/2021 15:37:19
:
: Milan Electric (Zhejiang) CO., LTD.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: PanyangQianheng Village, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang Province
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Busswell
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 9
: ===alarm; counter; kabel, listrik; kacamata; kartu sirkuit terpadu [kartu pintar]; konduktor lampu; lentera sinyal; meter listrik;
pemancar radio; sekering===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021072444
: 25/10/2021 15:37:23
:
: Erna Widayantie

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cluster Eboni Blok EB XXXI/7-8 Metland Transyo RT/RW 001/020 Kel. Cileungsi
Kidul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16820
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: Sudut Kedai Beneran
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 43
: ===Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan
minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Dekorasi
kue; Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa
penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan makanan berupa burger;

740
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Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan
gerobak; Jasa penyediaan makanan nasi uduk; Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar
makanan ringan; Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh;
Kedai minuman panas dan dingin; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai
yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan bar minuman anggur; Layanan katering untuk menyediakan makanan
pizza; Layanan menjemput makanan; Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan
dan penyajian makanan dan minuman; Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan
reservasi untuk memesan makanan; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan; Memberikan
informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan makanan dan minuman tidak beralkohol termasuk melalui Internet;
Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi
sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Menyediakan makanan dan minuman untuk
orang yang membutuhkan untuk tujuan amal; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar;
Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Pondok penyediaan makanan sate; Restoran cepat saji dan
tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Sediaan-sediaan makanan; Sediaan-sediaan makanan yang dapat
dibawa pulang; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat
yang menyediakan makanan dan minuman; Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya); Warung penyediaan
makanan sate; cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; dekorasi kue; dekorasi makanan; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; jasa informasi,
saran dan konsultasi yang berkaitan dengan menyediakan makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan amal]; jasa
katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi
dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa memasak makanan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur reservasi
makanan dan reservasi hotel; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara;
jasa penyediaan minuman dengan boba; jasa penyiapan makanan dan minuman; kafe yang menyediakan makanan dan
minuman kelor; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman
oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan makan; katering
makanan dan minuman untuk pesta koktail; katering yang menyediakan makanan dan minuman; kedai roti dan kue (bakeries);
keramahtamahan perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan minuman; layanan amal dalam sifat menyediakan
makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di
rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan
kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan amal,
yaitu, menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga anak; layanan amal, yaitu, menyediakan
makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan
dan minuman); layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan
minuman; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan
kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
penyiapan makanan; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa
pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan
penyediaan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan persiapan makanan; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar
untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan sommelier untuk penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur, dan
anggur dan pasangan makanan; layanan teater makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara;
layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; layanan yang menyediakan minuman teh; melayani
makanan dan minuman; melayani minuman beralkohol; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus
buah; memasok makanan untuk konsumsi segera; memberikan informasi dalam sifat resep untuk minuman; memberikan
informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; mengambil layanan
makanan cepat saji; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di bar susu; menyajikan
makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan minuman di
perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman di
toko donat; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran; menyajikan minuman di brewpubs; menyediakan layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar kelor
untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan
pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas
pameran dan adil; menyediakan layanan makanan dalam penerbangan di pesawat; menyediakan layanan penitipan anak
untuk orang tua, yaitu, menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan
dan minuman berbahan dasar kelor; menyediakan makanan dan minuman di bistro; menyediakan makanan dan minuman di
kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak untuk orang tua; menyediakan makanan dan
minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman di toko
donat; menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba; menyediakan makanan dan minuman kelor di
kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman
sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan
khusus; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan
makanan dan minuman untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan makanan dan minuman untuk orang-orang
yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu; menyediakan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk pasien dan tamu; menyediakan makanan
dan minuman, dan akomodasi sementara; menyediakan makanan dan penginapan di peternakan Bung; menyediakan
makanan dan penginapan di resor kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan
umum pelanggan; menyediakan makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan amal]; menyediakan makanan untuk para
tunawisma atau yang kurang mampu; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi sementara untuk para tamu;
menyediakan saran dan layanan informasi on-line terkait dengan anggur dan pasangan makanan; pelayanan dalam
menyediakan makanan dan minuman; pengaturan untuk penyediaan makanan; pengukiran makanan; penyajian makanan dan
minuman; penyediaan informasi tentang penyediaan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang berkaitan dengan
penyiapan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk
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dikonsumsi; penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel; penyediaan makanan dan minuman untuk
perusahaan; penyediaan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat
saji; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; penyediaan ulasan online tentang atraksi
lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan makanan dan
akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyewaan air mancur minuman; penyewaan meja dapur
untuk menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera; penyewaan mesin pengeluaran minuman; penyewaan peralatan
layanan makanan; penyewaan unit untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin, selain mesin penjual otomatis; penyiapan
makanan; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman
untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk konsumsi segera;
persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan Jepang untuk
konsumsi segera; persiapan makanan Spanyol untuk konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; persiapan
makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; pusat
makanan/jajan; reservasi akomodasi hotel dan makanan; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran yang menjual
makanan untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang
menyediakan makanan dan minuman kelor; sediaan-sediaan makanan dan minuman; tempat makan yang menyediakan
kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072445
: 25/10/2021 15:39:09
:
: Beijing Handian Pharmaceutical Co., Ltd.

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: No. 232, Shuiyuan Road, Economic Development Zone, Miyun District, Beijing
: Emirsyah Dinar
: Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HANDIAN + huruf kanji
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 5
: ===bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; obat-obatan untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk
keperluan medis; obat-obatan untuk mengobati penyakit pencernaan; ramuan obat; sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk
pengobatan penyakit menular; suplemen nutrisi; tonik [obat-obatan]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072505
: 25/10/2021 17:43:17
:
: CV. PERKASA GEMILANG

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Buntaran 60/1, Tandes, Surabaya
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: KEEP
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih, merah
: 7
: ===Blok bantalan penyangga untuk mesin; Bor tangan listrik; Dinamo Pemarut Kelapa; Dongkrak troli kendaraan [Mesin];
Gerinda genggam, listrik; Landas poros (bagian-bagian mesin); Mesin dan alat pengerjaan logam untuk gesekan pengelasan
logam; Mesin pembangkit Listrik (Generator); Mesin penggiling; Mesin penghembus; Mesin penghembus untuk mengempa,
menyedot dan mengangkut biji-bijian; Mesin pengukir; Mesin peramu minuman, elektromekanik; Mesin sekam padi; Motor
penggerak bagian belakang kapal; Pompa air ; Rol karet penggiling padi; aparatus pengerjaan pengeringan; as untuk mesin;
buldoser; busi pijar untuk mesin Diesel; dinamo; filter untuk mesin; gergaji, listrik; gunting, listrik; karburator; ketam, listrik;
kompresor [mesin]; kopling untuk mesin; mesin biji-bijian husking; mesin cuci [laundry]; mesin diesel untuk mesin; mesin
gerinda tangan; mesin industri penyaringan getaran untuk memisahkan bahan basah dan kering; mesin jahit; mesin las,
dioperasikan dengan gas; mesin panen; mesin pemanen dan perontok; mesin pemangkasan; mesin pemisah; mesin pemoles;
mesin pemotong; mesin pemotong roti; mesin pemotong rumput; mesin pemotong tebu; mesin pengaduk adonan; mesin
pengasah; mesin pengayak; mesin pengolahan logam; mesin pengupas jagung dan biji-bijian; mesin pertanian; mesin potong,
listrik; mesin setrika; mesin untuk pengolahan bahan makanan; motor dan mesin; pahat untuk mesin; pemecah batu hidrolik;
pemeras sayur dan buah yang dioperasikan dengan listrik dan daya; pemisah biji-bijian; penggerak hidrolik, pneumatik,
elektrik atau elektromagnetik untuk katup, keran atau klak katup; penggerak katup, keran atau klak katup [bagian dari mesin];
penyedot debu; penyemprot insektisida [mesin]; pistol semprot untuk cat; piston untuk mesin; rantai penggerak untuk mesin;
sabuk penggerak untuk mesin; sabuk untuk mesin; sikat menjadi bagian dari motor, generator dan dinamo; stang piston===

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 1221 dari 1251

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021072506
: 25/10/2021 17:46:12
:
: PT KIIP KIIP INDONESIA

540 Etiket

: Komplek ruko toho PIK blok H no.39B. Jl. Pantai indah barat, Kel. Kamal muara, Kec.
Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta
: Nirma Afianita S.H.,C.T.L.
: Afia & Co. AXA Tower. 45th Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 18. Jakarta Selatan, DKI
Jakarta 12940. | Email : info@afia.co.id

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: kubbaby
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 25
: ===Kain gurita bayi; Kaos kaki bayi; Pakaian bawahan bayi; Pakaian tidur untuk bayi; Sarung tangan bayi; alas kaki bayi;
atasan bayi; baju bayi; baju tidur empuk untuk bayi; bodysuits bayi; bootee (sepatu bayi wol); booties bayi; celana bayi; celana
bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana dalam untuk bayi; celana panjang untuk bayi; celana pendek bayi; celana
popok bayi; gaun bayi; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; kain tadah liur bayi; kaus kaki untuk bayi; oto bayi dari
plastik; oto bayi, bukan dari kertas; pakaian bayi [pakaian]; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian dalam untuk
bayi; pakaian luar untuk bayi; pakaian tidur untuk bayi; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; piyama bayi; piyama
boneka bayi; sandal bayi; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu boot bayi; sepatu dan sepatu bayi; sepatu untuk bayi;
sweater bayi; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021072507
: 25/10/2021 17:47:43
:
: PT KIIP KIIP INDONESIA

540 Etiket

: Komplek ruko toho PIK blok H no.39B. Jl. Pantai indah barat, Kel. Kamal muara, Kec.
Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta
: Nirma Afianita S.H.,C.T.L.
: Afia & Co. AXA Tower. 45th Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 18. Jakarta Selatan, DKI
Jakarta 12940. | Email : info@afia.co.id

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: kubbaby
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 21
: ===bak mandi bayi; bak mandi tiup untuk bayi; bak mandi untuk anak-anak; cangkir pelatihan untuk bayi; cangkir pelatihan
untuk bayi dan anak-anak; gelas dan mangkuk bayi [peralatan makan bayi]; kain untuk membersihkan botol bayi; peralatan
makan untuk bayi dan anak-anak, selain pisau, garpu dan sendok, bukan dari logam mulia; peralatan makan untuk bayi dan
anak-anak, selain pisau, garpu dan sendok, dari logam mulia; sikat gigi untuk bayi; singkatan mandi bayi portabel; tempat
mandi bayi, dapat dipindah===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072508
: 25/10/2021 17:52:37
:
: STEVANUS SURYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Nusa Indah No. 8 RT. 010 RW. 001, Jatipulo, Palmerah, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ALPHARD
:

591

Uraian Warna

: Hitam, Putih, Merah, Orange

740

540 Etiket

Halaman 1222 dari 1251

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072509
: 25/10/2021 17:54:50
:
: HUBERT JONATHAN SIAUWTAMA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Yos Sudarso No.11-A, Tamanan, Tulungagung
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: AWE
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru, merah, putih
: 30
: ===Mie; bihun; sohun; tepung sagu===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: 11
: ===Clean Out ( Alat Sanitari ); Floor Drain ( Alat Sanitari ); Keran; Keran dispenser; Keran galon; Keran guci; Keran untuk
pipa; Regulator gas; Saluran air untuk kamar mandi; Saringan air untuk keperluan sanitasi; Saringan untuk bak cuci piring
dan/atau wastafel.; bak cuci untuk piring dan peralatan dapur; bak mandi; fitting mandi; keran; keran *; keran air; keran air
pancur; keran untuk bak cuci; keran untuk pipa; keran yang digunakan untuk di dapur; keran yang digunakan untuk kamar
mandi; mandi shower; pelampung closet; peralatan kamar mandi; peralatan untuk bak cuci, bak dan bak mandi; saringan air.;
selang mandi; shower genggam; shower penyemprot [pipa fitting]; tangki air toilet; tangki pemurnian air; unit bathtub integral
dengan lantai kamar mandi dan wastafel; unit toilet stool dengan semprotan air pencuci; bak cuci untuk dapur, cucian dan
kamar mandi; keran air===

: DID2021072510
: 25/10/2021 17:55:46
:
: ALBERT HALIM

540 Etiket

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Pukat V No.25, Medan, RT. 000 RW. 000, Kel, Bantan Timur, Kec. Medan
Tembung., Kota Medan, Sumatera Utara
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM, COKLAT, EMAS
: 25
: ===Celana panjang longgar batik; Gaun malam; Ikat pinggang; Masker wajah (pakaian); Pakaian Batik; Pakaian dinas
seragam; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang,
celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Rok Luar; Rok
pengantin; Sarung batik; Sarung tenun; Syal untuk menutup kepala; Topi sebagai tutup kepala; alas kaki; baju batik; baju kaos
(t-shirt); blus lengan panjang batik; blus lengan pendek batik; celana formal; celana jas; celana kasual; celana panjang; celana
panjang besar batik; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana
pendek berjalan; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; celana untuk dipakai; dasi; dasi katun; dasi kupukupu; dasi sutra; gaun; gaun pengantin; gaun pesta; gaun seremonial untuk wanita; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk
wanita; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket jas; jaket sutra; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas kulit; jas luar; jas
panjang; kaftan batik (pakaian); kaos; kaos grafis; kaos kaki; kebaya batik (pakaian); kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja
berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja formal; kemeja kancing; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja
polo; kemeja rajutan; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; pakaian; pakaian bawahan
rajut; pakaian linen; pakaian pria; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian sutra; pakaian tidur; pakaian untuk anakanak; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala; piyama; piyama
untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; rok; rok [pakaian bisnis]; rok celana; rok dalam; rok rajut; sapu tangan
[pakaian]; sarung; sarung tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu formal; sepatu hak tinggi; sepatu kerja;
sepatu kulit; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); syal bahu; syal sutra; syal wol; syal
yang melingkar di leher; topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021072511
: 25/10/2021 17:58:47
:
: Las Vegas Sands Corp.

Alamat Pemohon

: 3355 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

740

540 Etiket

Halaman 1223 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

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

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: Logo
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 36, 39
: ===Asuransi; Jasa real estat, yaitu, pengembangan, penyewaan, pengelolaan, peminjaman, dan perantara apartemen,
kondominium, properti bagi waktu (timeshare), properti perumahan, properti liburan, dan fasilitas serta kelengkapan terkait real
estat; Manajemen gedung; Sewa ruang pusat perbelanjaan; jasa brankas penyimpanan; jasa manajemen untuk real estate;
jasa penyewaan kotak brankas; jasa pertukaran mata uang; layanan transfer dana elektronik; penyewaan ruang pusat
perbelanjaan; periksa layanan pencairan; sewa-guna real estat; urusan keuangan; urusan moneter; urusan real estat===
===Layanan angkutan; Layanan informasi perjalanan; Layanan informasi terkait dengan transportasi untuk tur perjalanan;
Layanan kurir; Menyediakan informasi jalan dan lalu lintas; Parkir mobil; Pengaturan tur perjalanan; Transportasi penumpang;
informasi penyimpanan; jasa agen perjalanan; jasa pemandu wisata; jasa pengaturan perjalanan; jasa perencanaan rute
perjalanan; jasa perjalanan wisata; jasa reservasi tiket perjalanan dan wisata; layanan check-in bagasi bandara [tidak
termasuk inspeksi keamanan]; layanan limusin; layanan parkir kendaraan; layanan pengemudi; layanan pergudangan; layanan
transportasi maskapai; melakukan atau mengawal tur perjalanan; mengatur dan memesan kunjungan; mengatur kunjungan,
perjalanan sehari, dan perjalanan wisata; mengatur pelayaran; mengatur perjalanan untuk paket liburan; mengatur tur
perjalanan wisata; mengoordinasikan pengaturan perjalanan untuk individu dan kelompok; menyewa mobil sewaan; parkir
valet; penanganan kargo; pengemasan dan penyimpanan barang; pengiriman keranjang hadiah dengan barang-barang yang
dipilih mengenai acara atau tema tertentu; pengiriman pos; pengorganisasian, pemesanan dan pengaturan kunjungan,
perjalanan sehari dan wisata perjalanan wisata; penjemputan, transportasi, dan pengiriman paket dan surat dengan berbagai
moda transportasi; penyediaan informasi sehubungan dengan perjalanan dan turisme melalui internet atau melalui jaringan
telekomunikasi; penyewaan freezer-kulkas untuk keperluan rumah tangga; penyewaan kendaraan; penyewaan mesin dan
peralatan pembekuan; penyewaan pesawat; penyewaan ruang gudang; penyimpanan kargo; penyimpanan sementara barangbarang pribadi; persewaan kursi roda; sewa tempat parkir; transportasi bus; transportasi kapal; transportasi mobil; transportasi
udara===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072512
: 25/10/2021 18:05:17
:
: PT. SINARAYA NUGRAHA AHMADARIS MEDIKA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pattimura No. 2 Tawang Rejo, Pandaan, Pasuruan
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ALHIMAYA
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 5
: ===Cairan kimia saniter untuk membasmi kuman; Kapas batangan untuk keperluan medis; PEMBALUT HIGIENIS; Pembalut
tipis untuk orang yang tidak mampu menahan buang air sekali pakai; Pembalut untuk haid; Pembalut untuk orang yang tidak
mampu menahan buang air; Plester dan bahan untuk pembalut; anti-infeksi; gel antibakteri; kain kasa untuk keperluan medis;
kain kasa untuk pembalut; kapas antiseptik; kapas aseptik; kapas penyerap; kapas untuk keperluan medis; pembalut luka;
pembalut wanita; perban bedah dan medis; perban cair antiseptik; perban dan pembalut higienis, medis dan bedah untuk
perawatan luka; perban perekat; perban untuk luka kulit; perban untuk membalut luka; pita perekat untuk keperluan medis;
pita/plester perekat untuk keperluan medis; plester tempel untuk keperluan medis; plester untuk keperluan medis dan
kedokteran hewan; plester, bahan untuk pembalut; sabun antibakteri; sabun obat; sediaan antiseptik; sediaan farmasi untuk
manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit terkait infeksi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072513
: 25/10/2021 18:06:24
:
: Hendra

540 Etiket

540 Etiket

: Apartemen Teluk Intan Tower Sapphire Lt. 2 No. BM/BN, RT/RW 012/013, Kelurahan
Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

Halaman 1224 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Nadya Prita G. Djajadiningrat S.H., M.Hum
: Harvespat Intellectual Property Services ruko Griya cinere Jalan limo Raya Blok 49
No. 38 Depok

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Weilai
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 11
: ===LAMPU HIAS; Lampu Blitz; Lampu CFL/LHE / lampu hemat energi; Lampu LED; Lampu Pijar; Lampu belajar; Lampu
darurat; Lampu listrik dan peralatan penerangan lainnya; Lampu malam; Lampu meja; Lampu mobil; Lampu pintar; Lampu
suasana LED; Lampu surya; Lampu untuk dekorasi; Lampu untuk penerangan kantor; Lampu untuk penerangan rumah;
Lampu untuk penerangan taman; Lampu–lampu LED (Light Emitting Diode); Luminer LED; Penerangan; Penerangan LED;
Penerangan iluminasi LED; Peralatan penerangan LED; Peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga; Perlengkapan
untuk bola lampu pijar; Selongsong lampu; String lampu; alat untuk penerangan; basa lamp; bohlam indikator kendaraan; bola
lampu; bola lampu LED; bola lampu elektrik; bola lampu untuk sinyal arah untuk kendaraan; bola lampu, listrik; gelas lampu;
halogen bola lampu; kap lampu; lampu; lampu bertenaga surya; lampu bola; lampu discharge; lampu elektrik dan peralatan
penerangan lainnya; lampu gas; lampu helm; lampu jalan; lampu keamanan; lampu kendaraan; lampu keselamatan LED;
lampu klieg; lampu laboratorium; lampu lampu; lampu lampu LED; lampu langit-langit; lampu lilin; lampu listrik; lampu malam
listrik; lampu meja; lampu miniatur; lampu neon; lampu penerangan; lampu penerangan komersial; lampu pijar; lampu saku;
lampu sepeda motor; lampu studio; lampu taman; lampu uap logam halogen UV; lampu untuk penggunaan outdoor; lightemitting diode [LED] pencahayaan instalasi; pemegang kap lampu; peralatan dan instalasi pencahayaan; peralatan
elektrotermik rumah tangga; peralatan penerangan LED; perangkat pencahayaan LED; perlengkapan lampu; soket untuk
lampu listrik; tabung lampu neon; unit lampu track listrik===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072514
: 25/10/2021 18:07:45
:
: STEVANUS SURYA

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Nusa Indah No. 8 RT. 010 RW. 001, Jatipulo, Palmerah, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: YARIS
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Kuning
: 11
: ===Clean Out ( Alat Sanitari ); Floor Drain ( Alat Sanitari ); Keran; Keran dispenser; Keran galon; Keran guci; Keran untuk
pipa; Regulator gas; Saluran air untuk kamar mandi; Saringan air untuk keperluan sanitasi; Saringan untuk bak cuci piring
dan/atau wastafel.; bak cuci untuk piring dan peralatan dapur; bak mandi; fitting mandi; keran; keran *; keran air; keran air
pancur; keran untuk bak cuci; keran untuk pipa; keran yang digunakan untuk di dapur; keran yang digunakan untuk kamar
mandi; mandi shower; pelampung closet; peralatan kamar mandi; peralatan untuk bak cuci, bak dan bak mandi; saringan air.;
selang mandi; shower genggam; shower penyemprot [pipa fitting]; tangki air toilet; tangki pemurnian air; unit bathtub integral
dengan lantai kamar mandi dan wastafel; unit toilet stool dengan semprotan air pencuci; bak cuci untuk dapur, cucian dan
kamar mandi; keran air===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021072515
: 25/10/2021 18:09:08
:
: ATAN

540 Etiket

: Citra I Blok J-2 No. 4 RT.012/RW.016, Kel. Kalideres, Kec. Kali Deres, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
: H. Amris Pulungan S.H.
: Pulungan, Wiston & Partners Graha Intermasa 3rd Floor Jl. Cempaka Putih Raya
No. 102, Jakarta 10510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: DEKKSON
:

591

Uraian Warna

: Putih, Biru

Halaman 1225 dari 1251

511

Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: 6
: ===ALAT STOP PINTU DARI LOGAM; Alat penjepit dari logam untuk kabel dan pipa; Alumunium ceiling (langit-langit); Atap
dari logam, bagian dari sel surya; Atap logam; Bahan bangunan logam, yaitu jendela logam, bingkai jendela logam, dinding
gorden dari logam, tirai logam, daun jendela logam, daun jendela geser logam, daun jendela logam, kasa serangga dari
logam, pintu kisi-kisi logam, pintu logam, rangka pintu dari logam, kisi-kisi tahan air dari logam, kisi-kisi logam, kusen jendela
logam untuk keamanan, pelindung jendela dari logam, balkon logam, beranda logam, pegangan tangan dari logam, pagar
logam, panel pagar logam; Bahan bertulang dari logam untuk bangunan; Baja kasar atau setengah dikerjakan; Baja pengikis
goresan pada pintu; Balok besi kasar (metalurgi); Balok dari logam; Bantalan jalan kereta api dari logam; Barang-barang kecil
dari perangkat keras logam, yaitu, mur, sekrup, baut, mesin cuci, pegas; Batang lempengan dari logam biasa; Batang logam
untuk patri; Baut jendela dari logam; Bel pintu [bukan listrik]; Berilium (glusinium); Besi landasan; Besi siku; Besi tuang, yang
kasar atau setengah dikerjakan; Besi, kasar atau setengah dikerjakan; Campuran logam biasa; Campuran timah berlapis
perak; Cerobong asap dari logam; Cincin dari logam biasa untuk kunci; Cincin tembaga; Engsel pintu dari logam; Galena
(bijih); Gerendel dari logam; Grendel pengunci; Hafnium (seltium); Jangkar dinding (besi untuk mendaki); Jangkar dinding dari
logam; Jangkar-jangkar *; Jepitan kabel dan pipa dari logam; Kabel dan Kawat Logam (Bukan untuk Listrik); Kait jendela dari
logam; Kait perangkai dari logam untuk rantai; Katup pipa air dari logam; Kawat pengikat dari logam untuk keperluan
pertanian; Kawat tembaga tidak terisolasi; Kerangka dari logam untuk bangunan; Kertas aluminium *); Kobalt (bahan mentah);
Konstruksi sangkar burung dari logam; Kotak penyimpan uang; Kunci dari logam; Kunci grendel dari logam; Kuningan, kasar
atau setengah dikerjakan; Lambang dari logam untuk kendaraan; Lis dari logam; Logam biasa, kasar atau setengah
dikerjakan; Logam penahan pintu; Molibden; PENYEKAT DARI LOGAM; Paku; Paku keling logam; Paku pasak dari logam;
Paku payung [paku]; Paku tapal kuda; Palet pengangkutan dari logam; Panel Komposit Aluminium; Panel atap dari logam;
Panel baja lapis; Panel komposit baja lapis; Pasak (perangkat keras); Pelapis alumunium; Pelapisan perisai dari baja; Pelat
jangkar; Pelat las (rel kereta api); Pelat latun; Pelat timah, kaleng; Penahan dari logam; Pengencang yang terdiri dari
sambungan, cincin penahan dan wadah; Pengikat berkas dari logam; Penutup lubang dari logam; Peralatan dari logam untuk
seluruh pintu kaca; Peregang kawat (penghubung peregang); Perlengkapan jendela dari logam; Pipa buang dari logam; Pipapipa dari logam; Pita pembungkus atau pengikat dari logam; Podium siap pasang dari logam; Portik dari logam (bangunan);
Rambu dari logam, tidak bercahaya; Rangka atap dari logam; Rantai dari logam *); Rel dari logam; Roda perabot dari logam;
Sambungan atap dari logam; Sambungan kabel dari logam (bukan listrik); Segel dari timbal; Sekat partisi dari logam;
Selongsong (perangkat keras logam); Serbuk kikiran logam; Sermet; Talang dari logam; Tali dan Rantai Kawat; Tangga dari
logam; Tembaga kasar atau setengah dikerjakan; Timah; Tombol dari baja; Tong dari logam; Wadah-wadah dari logam
(tempat penyimpanan, pengangkutan); alat kelengkapan logam untuk tabung; aluminium dan campurannya; bahan bangunan
dari logam; bahan bangunan logam untuk rel kereta api; bahan logam untuk bangunan atau konstruksi; bahan pembantu untuk
patri, yaitu logam campuran dan batangan logam; baja cor; bangunan logam yang dapat dipindahkan; barang-barang besi;
batang logam untuk mematri dan pengelasan, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; baut baja mata; baut
logam; baut mata; besi krom; besi tungsten; bijih krom; bijih logam; blok paving logam; botol [logam wadah] untuk gas
terkompresi atau udara cair; bracket dari logam untuk bangunan; brankas [logam atau non-logam]; cetakan peluru logam;
cincin logam *; cincin skrup; colokan [logam hardware]; coran, foil, bubuk, dan digulung, ditarik atau diekstrusi setengah jadi
artikel nikel atau paduan; dudukan/ penyangga dari logam untuk perabotan; engsel; engsel dari logam; fitting logam untuk
membangun; gagang / pegangan tangan dari logam untuk kamar mandi, bathtub/bak mandi,; gantungan baju dari logam;
gembok; gerbang logam dan pagar; germanium; gesper dari logam biasa [hardware]; indium; item kecil hardware logam; kabel
non-listrik dan kabel dari logam biasa; kait [logam hardware]; kasa nyamuk dari aluminium; katrol, pegas dan katup dari logam
[tidak termasuk elemen mesin]; kawat aluminium; kawat berduri; kawat duri; kawat pengikat; kawat solder logam; khrom; klem
pipa logam; klem roda [sepatu]; kolam renang dari logam; kotak surat logam; kunci dari logam untuk kendaraan; kunci logam;
kunci terbuat dari logam, non-listrik; langkan dari logam; lapisan logam untuk membangun; logam biasa dan paduan mereka;
logam biasa dan paduan mereka, bijih; logam dalam foil atau bentuk bubuk untuk printer 3D; logam yang digulung, ditempa,
ditekan, diekstrusi, dikompresi dan / atau dipotong menjadi suatu bentuk setengah jadi terutama pada molibdenum, tembaga,
kobalt, tungsten, fosfat atau niobium dan paduannya; lonceng *; magnesium; manual dioperasikan katup logam, selain bagian
dari mesin; memimpin, tidak ditempa atau semi-tempa; mengikat sekrup logam untuk kabel; mur logam; nameplates pintu
logam; nampan logam *; nikel; niobium; nomor rumah dari logam; nozel logam; pagar besi untuk rel kereta api; pagar logam;
paku keling logam; panel bangunan dari logam; panel lantai logam; panil-panil dari logam/besi/baja; pasak logam; pasak
sepatu logam; patung, patung dan karya seni dari logam biasa; pegangan pintu dari logam; pegas [logam hardware]; pembuka
jendela, non-listrik; pengait putar ganda [perangkat keras logam]; penutup pintu dari logam; peranti keras dari logam;
perlengkapan perabotan dari logam; perlengkapan pintu dari logam; perunggu; peti logam; pintu dan jendela dari logam; pintu
lipat logam; pipa logam; plat stainles; pra-fabrikasi kolom arsitektur logam; rantai baja; rantai lifting; rantai tali-temali logam;
ring sekrup dari logam; rumah prefabrikasi [kit] logam; salib dari logam biasa, selain perhiasan; seng; seng dan paduan; siku
dari logam untuk pipa; siku dari logam untuk pipa, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; siku stainless; silinder
kunci logam; skrup dari logam; solder perak; tabung gas bertekanan terbuat dari logam; tali dari logam untuk pengikat; tandatanda jalan, non-bercahaya dan non-mekanik, logam; tantalum [logam]; teralis logam; tiang-tiang logam; titanium; trek dari
logam untuk kendaraan rel; tungsten; turnbuckles logam; ubin dinding logam; vanadium; wadah penyimpanan logam;
zirkonium===
: DID2021072516
: 25/10/2021 18:14:24
:
: Ir. MUHAMMAD TAIB SANGAJI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Soekarno Hatta Rt/Rw.004/000, Desa Loa Janan Ulu, Kec. Loa Janan, Kutai
Kartanegara, Kalimantan Timur
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

Tipe Merek

: Merek Kata

540 Etiket

Halaman 1226 dari 1251

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: LADAKU
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam
: 31
: ===Buah segar; Cabai segar; Hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dan bibit-bibit tanaman; Merica segar; Produk
pertanian, hortikultura, kehutanan dan biji-bijian; Produk-produk benih pertanian; Sayuran segar; benih benih untuk keperluan
botani; benih yang belum diolah untuk keperluan pertanian; benih yang dapat dimakan (tidak diproses); benih-benih; bibit; biji
mentah; biji segar dan belum diolah; biji-bijian [sereal]; biji-bijian dan biji mentah dan belum diolah; biji-bijian mentah; bumbu,
kering, untuk dekorasi; herbal, segar; kopra; makanan burung; rempah-rempah Segar===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072517
: 25/10/2021 18:21:14
:
: PETRUS STEVEN

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dusun Krajan I Rt/Rw.001/004, Genteng, Banyuwangi
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: WHITEID
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, putih
: 3
: ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,
losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata,
eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan
pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih
dan pengelupas sel kulit; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; masker kecantikan,
krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah,
losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari
bukan medis, kapas untuk kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner,
mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); serum kecantikan; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: DID2021072518
: 25/10/2021 18:21:32
:
: PT. KIOSON KOMERSIAL INDONESIA, Tbk

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Alaydrus No. 66 BC Lt. 3, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta., Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Patricia Ann Winarta B.A., S.H., M.H.,
: Winarta IP Practice Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia) Boulevard Bukit
Gading Raya Blok A 16-17 Kelapa Gading Permai

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, ORANYE DAN PUTIH
: 9
: ===perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui
jaringan komputer global; perangkat lunak komputer untuk mengotomatisasi pergudangan data; program dan perangkat lunak
komputer; program komputer dan perangkat lunak komputer untuk perdagangan efek elektronik; program komputer dan
perangkat lunak untuk pemrosesan gambar yang digunakan untuk telepon seluler; program komputer disimpan dalam bentuk
digital; program komputer untuk mengakses dan menggunakan Internet; program komputer untuk menghubungkan ke
komputer jarak jauh dan jaringan komputer; program komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; program
komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; program komputer yang digunakan untuk sistem cash register elektronik;
program komputer, dapat diunduh; program sistem operasi jaringan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072519
: 25/10/2021 18:24:04
:
: ELLY MINARNI

540 Etiket

Halaman 1227 dari 1251

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Alamanda Blok G 10 No.3 Karangsatria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat
: Igor Renjana Purwadi S.H.
: Jalan BHP Raya Perum Taman Permata Kav. 29B Ciracas, Jakarta Timur

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ELMINAture
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 3
: ===Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah untuk kuli berminyak; Parfum
laundry; Parfum, eau de toilette; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata,
penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona
wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun Mandi; Sampo
rambut 3-in-1; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen,
larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.;
Sediaan kosmetik untuk bibir; deodoran tubuh; eau de parfum; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut
khusus conditioner; krim bibir; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah; lipstik; losion untuk tubuh; lotion
untuk wajah; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up untuk wajah dan
tubuh; masker untuk membersihkan wajah; minyak untuk parfum dan aroma; parfum; parfum cair; parfum dan cologne;
pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab tubuh; pemoles bibir; penetral bibir; perona pipi; persiapan scrubbing
(scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); sabun cair
untuk mandi; sabun krim tubuh; sampo untuk rambut manusia; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati diwajah; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan untuk perawatan
kulit kepala dan rambut; semprotan tubuh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021072520
: 25/10/2021 18:25:47
:
: PT. KIOSON KOMERSIAL INDONESIA, Tbk

540 Etiket

: Jl. Alaydrus No. 66 BC Lt. 3, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta., Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Patricia Ann Winarta B.A., S.H., M.H.,
: Winarta IP Practice Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia) Boulevard Bukit
Gading Raya Blok A 16-17 Kelapa Gading Permai

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, ORANYE DAN PUTIH
: 35
: ===Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Layanan pengadaan
kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan melalui toko
ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan melalui surat atau melalui media elektronik seperti melalui toko online, situs web
atau belanja melalui program televisi; layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan toko grosir online yang
menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan dekorasi meriah; layanan toko
grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan dekorasi meriah; layanan toko ritel online terkomputerisasi; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman;
mengatur transaksi komersial, untuk orang lain, melalui toko online===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

: DID2021072521
: 25/10/2021 18:27:50
:
: ELLY MINARNI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Alamanda Blok G 10 No.3 Karangsatria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat
: Igor Renjana Purwadi S.H.
: Jalan BHP Raya Perum Taman Permata Kav. 29B Ciracas, Jakarta Timur

Tipe Merek

: Merek Kata

540 Etiket

Halaman 1228 dari 1251

566

Nama Merek
Arti Bahasa

: flowly
: mengalir

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam
: 25
: ===Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal,
sarung tangan, pakaian renang; Pakaian wanita ukuran jumbo; atasan untuk wanita; bodysuits untuk wanita; celana dalam
wanita; celana pendek untuk wanita; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); pakaian bawahan untuk wanita; pakaian
untuk wanita; pakaian wanita; piyama untuk wanita===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021072522
: 25/10/2021 18:28:11
:
: PT. Maritim Digital Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Ruko Sentra Latumenten Blok AA No. 19, Jl. Jelambar Timur No. 50, RT.
009, RW. 001, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: banuanta.id
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, Oranye dan biru
: 39
: ===Informasi Logistik Transportasi melalui Jaringan Komunikasi Komputer; Jasa Ekspedisi barang / kurir; Menyewa kapal,
kapal pesiar, kapal, kapal dan kendaraan air; Penyediaan jasa reservasi online dan layanan pemesanan sehubungan dengan
layanan pergudangan, layanan penyimpanan, penyewaan ruang penyimpanan, sewa tempat parkir, layanan pengemasan,
bongkar muat barang dan pengiriman, transportasi dan pengiriman barang; Penyediaan jasa reservasi perjalanan dan
informasi pemesanan melalui online yang dapat dilakukan pencarian sehubungan dengan layanan pergudangan, layanan
penyimpanan, penyewaan ruang penyimpanan, sewa tempat parkir, layanan pengemasan, bongkar muat barang dan
pengiriman, transportasi dan pengiriman barang; bongkar muat; bongkar muat barang; bongkar muat dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; bongkar muat kargo; bongkar muat pesawat terbang; jasa logistik yang terdiri dari
pengangkutan dan pergudangan barang; jasa pengangkutan dan pengiriman barang melalui darat dan udara; jasa pengiriman
angkutan laut internasional; konsultasi yang berkaitan dengan penyimpanan dan pengangkutan barang; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan penyimpanan dan transportasi barang, barang atau kargo; layanan maskapai untuk pengangkutan
barang; layanan penerbangan untuk pengangkutan kargo; logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik , yaitu,
mengoordinasikan dan melakukan penyimpanan, transportasi dan pengiriman barang, kargo, dan pengangkutan lainnya
untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal, truk, atau sarana serupa; logistik transportasi; memberikan informasi terkait
dengan pialang kapal; memberikan informasi yang berkaitan dengan pengangkutan barang; menurunkan muatan dan barang
bawaan; pelabuhan derek bongkar muat; pemuatan barang; pemuatan barang ke kapal; pemuatan kargo; pemuatan kontainer
pengiriman ke kapal; pemuatan kontainer pengiriman ke kendaraan rel; pemuatan kontainer pengiriman ke truk; pemuatan,
pengepakan, penyimpanan dan transportasi kargo; pemuatan, pengepakan, penyimpanan, pengangkutan dan pembongkaran
barang; pemuatan, pengepakan, penyimpanan, transportasi dan pembongkaran kargo; penanganan kargo; penanganan kargo
dan jasa pengiriman; penanganan kargo, yaitu, penanganan stasiun pengangkutan kontainer; pengangkutan; pengangkutan
barang; pengangkutan barang [pengiriman barang]; pengangkutan barang dalam kondisi dingin; pengangkutan barang dengan
kapal; pengangkutan barang dengan kapal, pesawat terbang, kereta api, kendaraan bermotor dan truk; pengangkutan barang
dengan kendaraan bermotor, truk, kereta api, kapal laut dan pesawat terbang; pengangkutan barang dengan tongkang;
pengangkutan barang dengan tongkang, kereta api, feri, kendaraan bermotor, truk dan kapal; pengangkutan barang melalui
sungai, kereta api, kapal feri, mobil, truk dan kapal; pengangkutan barang muatan; pengangkutan kontainer barang dengan
kereta api; pengangkutan kontainer barang dengan truk; pengangkutan pupuk, sulfur dan asam sulfat dengan kereta api,
tongkang, truk dan kapal; pengepakan kargo; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang; pengumpulan,
pengangkutan dan pengiriman barang, barang pribadi dan bagasi melalui jalan darat, kereta api, laut dan udara;
pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang, dokumen, paket, dan surat; penyediaan rantai logistik dan jasa
pengembalian bahan logistik yang terdiri dari penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman barang untuk orang lain melalui
udara, kereta api, kapal atau truk; penyewaan dan/atau sewa-guna kontainer; penyewaan kapal; penyewaan kontainer kargo;
penyewaan kontainer pengiriman; penyewaan kontainer transportasi dan penyimpanan; penyewaan kontainer untuk industri
pengiriman; penyewaan kontainer untuk pergudangan dan penyimpanan; penyewaan kontainer untuk transportasi dan
penyimpanan barang; penyewaan mesin dan peralatan bongkar muat; penyewaan palet dan wadah untuk pengangkutan
barang; penyewaan, pemesanan dan penyediaan kapal; penyimpanan kontainer dan kargo; transportasi barang dengan kapal;
transportasi kapal kargo; transportasi kapal penumpang; transportasi kargo; transportasi kontainer pengiriman dengan
kapal===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021072523
: 25/10/2021 18:29:07
:
: PT. KIOSON KOMERSIAL INDONESIA, Tbk

Alamat Pemohon

: Jl. Alaydrus No. 66 BC Lt. 3, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta., Kota

740

540 Etiket

Halaman 1229 dari 1251

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Patricia Ann Winarta B.A., S.H., M.H.,
: Winarta IP Practice Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia) Boulevard Bukit
Gading Raya Blok A 16-17 Kelapa Gading Permai

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, ORANYE DAN PUTIH
: 36
: ===Evaluasi keuangan, yaitu evaluasi keuangan kendaraan mobilitas (termasuk kendaraan darat, air dan udara) dan / atau
produk yang menggunakan teknologi Internet of Things (IoT), dilengkapi dengan unit-unit di dalam perusahaan perangkat
telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi berdasarkan situasi penggunaan; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan
untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri IT dan Telekomunikasi; jasa informasi,
konsultasi dan saran yang berkaitan dengan penerbitan kartu panggilan telekomunikasi prabayar; pemrosesan transaksi
keuangan secara daring melalui database komputer atau melalui jaringan informasi global atau melalui telekomunikasi atau
perangkat seluler atau pada titik penjualan; penerbitan kartu panggilan telekomunikasi prabayar; sewa-beli peralatan
telekomunikasi; transfer dana elektronik melalui jaringan telekomunikasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072524
: 25/10/2021 18:30:16
:
: ROYYAN BARAJA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Honggowongso No.12 Kratonan, Surakarta
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ABU MAISAN
: Bahasa Arab dibaca Abu Maisan (Penamaan)

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Kuning, merah, hitam, putih
: 25
: ===SARUNG PELEKAT; Sarung tenun; sarung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021072525
: 25/10/2021 18:40:00
:
: PT. KIOSON KOMERSIAL INDONESIA, Tbk

540 Etiket

540 Etiket

: Jl. Alaydrus No. 66 BC Lt. 3, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta., Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Patricia Ann Winarta B.A., S.H., M.H.,
: Winarta IP Practice Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia) Boulevard Bukit
Gading Raya Blok A 16-17 Kelapa Gading Permai

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, ORANYE DAN PUTIH
: 37
: ===Jasa merakit rangkaian suku cadang Kendaraan; Pemasangan peralatan telekomunikasi nirkabel dan jaringan area lokal
nirkabel; jasa instalasi, pemeliharaan dan perbaikan; jasa pemasangan instalasi, pemeliharaan, dan perbaikan mesin dan
peralatan kantor; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan
telekomunikasi; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan telekomunikasi; perbaikan dan pemeliharaan peralatan
telekomunikasi, selain pesawat telepon, penerima radio dan penerima televisi; perbaikan mesin dan peralatan
telekomunikasi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072526
: 25/10/2021 18:40:24
:
: SUCIYONTI

540 Etiket

Halaman 1230 dari 1251

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Pamulang Permai ll Blok C. 15 No. 9, Rt. 001, Rw. 011, Kel. Pondok Benda, Kec.
Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten., Kota Tangerang Selatan, Banten
: Desrayani Saragih S.H.
: Jl. Griya Telaga Permai Blok F4 No 21 Rt 006 Rw 019, Cilangkap, Tapos, Kota
Depok.

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: SHS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Biru dan Putih.
: 20
: ===Tempat tidur (bukan untuk keperluan medis); Tempat tidur anak-anak; Tempat tidur lipat; Tempat tidur tunggal / ganda;
Tempat tidur yang bisa disesuaikan; bantal dacron; bantal dukungan untuk digunakan di tempat duduk bayi; bantal perjalanan;
bayi guling; guling berbusa; guling dacron; kasur busa; kasur dacron; tempat tidur untuk anak-anak===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021072527
: 25/10/2021 18:42:47
:
: Saifudin

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Dk. pengasinan RT. 003 RW. 006 Kel. Sridadi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah,
52272
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Lukisan
: BBC
: suatu penamaan tanpa terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan BBC bewarna Biru dan gambar 3 orang bewarna biru, kuning. merah
: 35
: ===Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau
sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet,
berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan makan, linen rumah tangga, peralatan
listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor, kompor induksi, tudung extractor
untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot kopi, penggiling kopi, perkolator
kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan, pemanas listrik untuk botol susu,
sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik, pengocok listrik untuk keperluan rumah
tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung kue, pemasak dalam waktu lama, wajan,
penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es, mesin cokelat panas, popcorn mesin,
barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk mengiris bahan makanan, peralatan
untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich panggang, pembuat pancake,
perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin untuk membuat pasta,
panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu, mesin pengering unit
uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan pemanasan untuk
rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator, bantal pijat,
penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet, radiator listrik
dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian udara,
memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penyediaan
konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait jasa periklanan, pemasaran, Jasa promosi, manajemen bisnis, administrasi
bisnis, layanan administrasi bisnis terkait asuransi dan layanan broker dalam jaringan, layanan administrasi bisnis terkait
layanan garansi, penilaian bisnis, pertanyaan bisnis, investigasi bisnis, konsultasi manajemen dan organisasi bisnis, penasihat
bisnis dan layanan informasi, bantuan manajemen bisnis, konsultasi organisasi bisnis, penelitian bisnis, informasi dan saran
komersial untuk konsumen dan, toko saran konsumen, organisasi pameran untuk tujuan komerial atai periklanan, proses
administrasi pesanan pembelian, Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer, kompilasi statistik, konsultasi bisnis,
koleksi, kompilasi, sistemisasi, verifikasi, analisis, proses, pembaruan, pengaturan, penyimpanan dan penyedia data, layanan
informasi bisnis disediakan dalam jaringan dari sebuah database komputer, internet atau perangkat komunikasi nirkabel,
pencarian data dalam file komputer untuk orang lain, analisis harga biaya, menyusun laporan akun, peramalan ekonomi, pakar
efisiensi, konsultasi manajemen personal, layanan perbandingan harga, konsultasi bisnis profesional, analisis dan penyedia
informasi bisnis dan komersial, analisis bisnis, riset dan layanan informasi, mengumpulkan dan memverifikasi penilaian dan
ulasan bisnis untuk orang lain, menyediakan perbandingan harga, layanan, kualitas, ulasan dan penilaian penyedia layanan
untuk bisnis atau tujuan komerial, menyiapkan laporan keuangan; konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran; layanan
bisnis, yaitu, menyediakan informasi bisnis sehubungan dengan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung
dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui basis data komputer; perekrutan dan pengelolaan pedagang dan anggota
stempel perdagangan, kupon, kartu akumulasi poin, kartu manfaat diskon untuk promosi penjualan atau promosi
penjualan===

740

Halaman 1231 dari 1251

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021072528
: 25/10/2021 18:43:11
:
: PT. KIOSON KOMERSIAL INDONESIA, Tbk

540 Etiket

: Jl. Alaydrus No. 66 BC Lt. 3, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta., Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Patricia Ann Winarta B.A., S.H., M.H.,
: Winarta IP Practice Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia) Boulevard Bukit
Gading Raya Blok A 16-17 Kelapa Gading Permai

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, ORANYE DAN PUTIH
: 38
: ===Program penyiaran melalui jaringan komputer; jasa penyediaan forum on-line untuk pengiriman pesan di antara para
pengguna komputer mengenai pengembangan, perencanaan, dan pelaksanaan presentasi multimedia, rapat online, acara
online, pelatihan online, penjualan online, dan pemasaran online; layanan penyiaran dan penyediaan akses telekomunikasi ke
film dan program televisi yang disediakan melalui layanan video-on-demand; layanan telekomunikasi untuk tujuan ecommerce; menyediakan akses ke folder pusat data atau file yang disimpan secara elektronik yang digunakan untuk
konsultasi jarak jauh, dan menyediakan layanan transmisi sinyal untuk e-commerce melalui sistem telekomunikasi dan sistem
komunikasi data; menyediakan akses ke platform e-commerce di Internet; menyediakan akses sesuai permintaan ke program
komputer di jaringan data; menyediakan layanan telekomunikasi untuk platform e-commerce di Internet dan media elektronik
lainnya; penyediaan akses telekomunikasi ke film dan program televisi yang disediakan melalui layanan video-on-demand;
penyiaran fitur atau program film dan televisi, termasuk di Internet, di jaringan komunikasi seluler dan di media lain; penyiaran
program teleshopping; siaran program radio dan televisi melalui jaringan kabel atau nirkabel; transmisi elektronik dari program
komputer melalui Internet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021072529
: 25/10/2021 18:45:26
:
: PT. KIOSON KOMERSIAL INDONESIA, Tbk

540 Etiket

: Jl. Alaydrus No. 66 BC Lt. 3, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta., Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
: Patricia Ann Winarta B.A., S.H., M.H.,
: Winarta IP Practice Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florencia) Boulevard Bukit
Gading Raya Blok A 16-17 Kelapa Gading Permai

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: BIRU, ORANYE DAN PUTIH
: 42
: ===Layanan portal web (desain atau hosting); Portal web dan/ atau platform digital dengan tujuan komersil; Portal web dan/
atau platform digital tanpa tujuan komersil; desain dan hosting portal web; layanan pemrograman komputer untuk
pergudangan data; merancang, menyusun, memasang, menghosting, memelihara, memperbarui, dan meningkatkan situs web
dan portal situs web untuk digunakan oleh orang lain===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

566

: DID2021072530
: 25/10/2021 18:53:46
:
: Abdurrahman Adam

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl Peta Barat Gg Waru RT 006 RW 011, Kec. Kalideres, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11840
:
:

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: ADAMADU
: Tidak Ada Terjemahan

540 Etiket

Halaman 1232 dari 1251

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: Hitam, Emas, Kuning, dan Putih
: 30
: ===Hasil produksi Madu; Madu untuk Makanan manusia; Makanan berbahan dasar madu; Olesan manis (madu); air madu;
madu; madu campuran; madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu untuk makanan dan minuman===
: DID2021072531
: 25/10/2021 19:00:24
:
: M. EGA SYAMSIAR

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KP BABAKAN RT. 008 RW. 007. KEL. RAHAYU - KEC. MARGAASIH, Kabupaten
Bandung, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MIBOJIN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam putih
: 25
: ===Celana; Celana jeans; Jaket Jeans; Pakaian; Pakaian Pria Jeans; Pakaian anak-anak; Pakaian wanita jeans; Sweater; Tshirt; alas kaki; baju; baju kaos [pakaian]; celana boxer; celana jeans untuk anak; celana kasual; celana panjang; celana
pendek; jaket; jas [pakaian]; kaos; kaos kaki; kaos t shirt; kemeja; pakaian jadi; pakaian untuk olahraga; sarung tangan;
topi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072532
: 25/10/2021 19:12:37
:
: EFENDY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. AGUNG PERKASA 11 BLOK J.8/35 A, RT. 008 RW. 014, KEL. SUNTER
AGUNG, KEC. TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: HAPPY DAY + LUKISAN
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Orange, Hijau, Biru, Coklat, Kuning, Biru, Putih
: 1
: ===pupuk; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk
pot tanah; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk untuk tanaman rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072533
: 25/10/2021 19:13:03
:
: PT. MAJA AGUNG ELEKTRINDO

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Industri Raya III Blok AD No.3, Kel. Bunder, Kec. Cikupa, Tangerang 15710,
BANTEN , Kabupaten Tangerang, Banten, 15710
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: BLACK AUDIO
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam dan Putih
: 9
:
===Ampli mixer; Audio crossover; Kotak speaker; Peralatan penghasil suara dan peredam suara elektronik, penghasil
peredam kebisingan, dan unit kontrol elektronik untuk meredam dan mengontrol suara, yaitu, perangkat keras komputer dan
perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk menghasilkan suara, menghilangkan kebisingan, menghilangkan

740

Halaman 1233 dari 1251

gema dan meredam suara; Sistem komponen audio terdiri dari pengeras suara kitar (surround sound), pengeras suara, tuner,
sound mixers, alat untuk menyamakan suara speaker (equalizer), perekam audio, alat penerima radio; Sistem konferensi
video dan audio yang terdiri dari peralatan endpoint (titik terakhir di mana pesan itu diterima), port daya dan Ethernet, telepon
IP, kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon, dan proyektor; Tiang speaker; Unit-unit pengeras suara (Speakers);
amplifier audio; amplifier daya MMIC; amplifier daya RF; audio processor; equalizers [peralatan audio]; microphone listrik;
mixer daya [peralatan audio]; mixer mikrofon; mixer suara dengan amplifier terintegrasi; pelindung dan penutup untuk speaker,
speaker pintar, speaker audio, pengeras suara, amplifier dan headphone dan earphone; peralatan audio dan teater rumah,
yaitu, stereo, pengeras suara, speaker audio, amplifier, equalizer, crossover, rumah speaker, pemutar CD, kendali jarak jauh,
prosesor audio dan video, tuner video audio, layar kristal cair, panel layar plasma dengan kemampuan untuk mentransmisikan
sinyal audio dan / atau video secara nirkabel; peralatan elektronik untuk suara, pengeras suara; peralatan perekam suara;
peralatan reproduksi suara; peralatan transmisi suara; sistem loudspeaker; sistem speaker yang terdiri dari pengeras suara
dan kabinet untuk digunakan dengan pengeras suara; speaker nirkabel; speaker portabel; unit loudspeaker===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072534
: 25/10/2021 19:20:41
:
: EFENDY

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. AGUNG PERKASA 11 BLOK J.8/35 A, RT. 008 RW. 014, KEL. SUNTER
AGUNG, KEC. TANJUNG PRIOK, JAKARTA UTARA, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Putih, Hijau Muda, Hijau Tua, Kuning
: 1
: ===pupuk; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk
pot tanah; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk untuk tanaman rumah tangga===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072535
: 25/10/2021 19:21:24
:
: ROYYAN BARAJA

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Honggowongso No.12 Kratonan, Surakarta
: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
: Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: TAALIBAAN
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, emas
: 25
: ===SARUNG PELEKAT; Sarung tenun; sarung===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: JID2021072536
: 25/10/2021 19:26:25
:
: Deslinus S,PT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Keputran Kejambon 2/88, RT/RW 009/012, Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng,
Kota Surabaya., Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MASAKAN PADANG LABUHAN RASO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: hitam, kuning, merah, putih
: 43

740

540 Etiket

540 Etiket
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510

Uraian Barang/Jasa

: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa/layanan
hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman;
Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Tempat yang menghidangkan kudapan; jasa-jasa
pemesanan restoran dan kafe-kafe; katering makanan dan minuman; layanan kafe dan restoran; layanan restoran cepat saji;
layanan restoran swalayan; menyajikan makanan dan minuman; penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji; restoran
yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; rumah makan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072537
: 25/10/2021 19:39:39
:
: PT. ZINE ELEMEN GRUP AGUN

Alamat Pemohon
740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

540 Etiket

: Jl. Halim Perdana Kusuma Komplek Aeroland Residence Blok E4 No.29, Kota
Tangerang, Banten
: Christianingrum S.H.,
: The Gading residence Jalan Pelangi Kuning I B2b/Nomor 29

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: MAULI
: Memberi orang lain keindahan terbaik, membawa perasaan hangat, membiarkan mata kita terbuka
melihat semua hal, bisa mengulurkan tangan untuk merangkul bumi, memberikan semua kebahagiaan
dan kedamaian

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Tulisan MAULI dengan warna gold (emas) dan latar warna putih
: 25
: ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Baju Hangat; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju
Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Kurung;
Baju atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju koko; Baju renang; Baju wanita;
Blues; Blus jumbo (pakaian); Busana Muslim; Celana; Celana jeans; Celana kerja; Celana korduroi; Celana panjang besar;
Celana panjang denim; Celana panjang yang dilapisi lilin; Celana pendek untuk berolahraga; Daster anak-anak; Daster
menyusui; G-string; Gaun malam; Gurita (Korset); Hijab; Hijab olahraga; Hot pants; Jaket anak-anak; Jaket bulu atau wol;
Jaket luar; Jaket printing; Jaket sablon; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket wol;
Jumpsuit untuk anak-anak; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos tanpa lengan; Kemeja (lengan pendek); Kerudung kepala;
Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kopiah; Legging yang dilapisi
lilin; Mukena; Pakaian; Pakaian Batik; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Tidur; Pakaian bawahan, celana, celana
pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian
berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang,
celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan
kaus kaki.; Pakaian dalam; Pakaian dinas seragam; Pakaian ibu menyusui; Pakaian luar; Pakaian olahraga; Pakaian tidur dan
pakaian malam; Pakaian training; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan
lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan,
celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan
pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo,
sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga,
kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup
kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket
(shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi
bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim
dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju
renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet
suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi
pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu
(wigs); Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yaitu, tank
top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pashmina; Peci; Pelindung telinga [pakaian]; Rok Jeans; Rok
Luar; Rompi; Sarung batik; Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tangan bayi; Sarung tenun; Sepatu olahraga atau santai;
Setelan pakaian main; Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Switer bordir; Switer printing; Switer sablon; Syal untuk
menutup kepala; T-shirt; T-shirt bordir; T-shirt dengan logo; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt printing; Topi
tahan dingin; Tunik jumbo (pakaian); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki,
yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; atasan [pakaian]; atasan bayi; atasan berkerudung; atasan
berleher tinggi; atasan rajut; atasan untuk anak-anak; atasan untuk pria; baju; baju atau handuk mandi; baju bayi; baju busana
muslim; baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju ketat; baju memancing; baju olah
raga; baju olahraga; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju santai; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur
empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; bando [pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari
jangat; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; bikini; bius pedal denim; blazer; blazers; blus;
blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; blus lengan pendek; blus militer; bolero; booties untuk di pantai; bra; bra bersalin;
bra menyusui; bra olahraga; bra olahraga pelembab kelembaban; capris denim; cardigan; celana bayi; celana bayi [pakaian
dalam]; celana bayi [pakaian]; celana bersalin; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana dalam;
celana dalam [pakaian]; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana formal; celana hujan; celana
jeans untuk anak; celana kasual; celana ketat; celana ketat wol; celana kulit; celana leging; celana olahraga; celana olahraga
untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana panjang; celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar
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batik; celana panjang longgar; celana panjang untuk wanita; celana pendek; celana pendek bayi; celana pendek berjalan;
celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana pendek bulu; celana pendek denim; celana pendek untuk anakanak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; celana popok bayi; celana pria;
celana renang; celana santai; celana stretch; celana tanaman denim; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana
untuk wanita; dasi; dasi (pakaian); dasi sutra; daster; earbands [pakaian]; fedoras; flat balet [sepatu flat]; gamis; gaun; gaun
[pakaian bisnis]; gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti; gaun koktail; gaun mohair; gaun pengiring
pengantin; gaun pesta; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; gaun untuk wanita; gaun yang terbuat dari kulit;
hoodies; ikat pinggang; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket bawah; jaket
berkerudung; jaket bersepeda; jaket denim; jaket hujan; jaket kulit; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan
malam; jaket nelayan; jaket olahraga; jaket panjang; jaket pemanasan; jaket ringan; jaket tanpa lengan; jaket untuk
pengendara sepeda motor; jaket wol; jas; jas [pakaian bisnis]; jas hujan; jas hujan motor; jas kulit; jas luar; jeans biru; jilbab;
kaftan; kaftan batik (pakaian); kaos; kaos kaki panjang; kaos oblong; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaus;
kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus kaki; kaus kaki anak-anak; kaus kaki baju pria; kaus kaki pria; kaus kaki sekali pakai;
kaus kaki wol; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kaus pengendara sepeda; kaus sepak bola; kaus tanpa lengan; kemeja;
kemeja [pakaian bisnis]; kemeja berkerah; kemeja formal; kemeja kancing; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja
lengan pendek; kemeja polo; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk wanita; kerudung [pakaian]; korset [pakaian
dalam]; kostum renang dilengkapi dengan bra cup; kostum tari; kostum topeng; legging [celana panjang]; legging [penghangat
kaki]; legging menjadi celana panjang; legging pelangsing anti-selulit; lingerie; lingerie bersalin; magoja [Jaket luar Korea
dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; mankini; manset; mantel; mantel bulu; mantel
debu; mantel denim; mantel kulit; mantel rok; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; melawan celana pendek untuk seni bela
diri campuran atau bergulat; overall; pakaian; pakaian [pakaian]; pakaian atasan dari bulu; pakaian bawahan dari bulu;
pakaian bawahan rajut; pakaian bayi [pakaian]; pakaian bermain; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian dalam; pakaian
dalam anak-anak; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pria; pakaian dalam untuk bayi; pakaian
dalam wanita; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian
denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian hamil; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk
bersantai; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak
perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel;
pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mewah; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pantai
untuk menutupi tubuh; pakaian pengantin; pakaian pengendara sepeda; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian renang;
pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian santai; pakaian seragam; pakaian sutra; pakaian tenun;
pakaian tidur; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian
tidur untuk wanita; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk
bayi; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian
wanita; pakaian wol; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian, alas
kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; parka; penutup
kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); perlengkapan logam untuk bakiak kayu gaya Jepang;
piyama; piyama bayi; piyama rajut; piyama untuk wanita; pullover berkerudung; puncak untuk orang dewasa; rok; rok [pakaian
bisnis]; rok celana; rok dalam; rok maxi; rok mini; rok pendek; rompi; rompi bawah; rompi memancing; sabuk kulit [pakaian];
sandal; sandal bayi; sandal dansa; sandal kulit; sandal pakai; sandal pantai; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sapu
tangan [pakaian]; sarung; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan rajutan; selendang [pakaian]; selendang untuk di pantai;
sendal; sendal flip-flop; sepatu; sepatu atau sandal esparto; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu bersepeda; sepatu bot;
sepatu bot *; sepatu bot memancing; sepatu dek; sepatu formal; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu kanvas; sepatu
keriting; sepatu kulit; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu pengantin wanita; sepatu renda; sepatu sandal; sepatu
santai; sepatu untuk bayi; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu luar ruangan, pakaian dan karet;
pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga, celana olahraga; sepatu wanita;
sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; seragam sekolah; setelan baju (sweat suits)
sweater; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan rok; setelan untuk olah raga;
singlet; skort denim; sol karet atau bahan plastik timbul; sorban; stoking; sweater bayi; sweater katun; sweater ringan; syal;
syal bahu; syal dan jilbab; syal leher; syal pashmina; syal renda; syal sutra; syal wol; syal yang melingkar di leher; tanaman
denim; tank top untuk olahraga; tas sepatu hoki lapangan; topi; topi bersepeda; topi dan peci; topi mode; topi pantai; topi pesta
[pakaian]; topi rajut; topi rajutan; topi untuk bayi; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; tumit timbul dari karet atau dari bahan
plastik; tunik; tutup kepala anak-anak===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072538
: 25/10/2021 19:45:15
:
: CHANDRA NG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Holis Indah G1-64, RT.002 RW008, Kel/Desa Cigondewah Rahayu, Kec.
Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau pupus, hijau tosca, biru
: 24
: ===Alas tidur, yaitu, alas penutup kasur (penutup tempat tidur); Sarung bantal; Tilam tempat tidur; kain rajutan; kelambu;

740

pelindung kasur [alas tidur]; penutup kasur; penutup kasur tahan air; penutup tempat tidur; sarung bantal; sarung guling;
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selimut; seprei; sprei===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: JID2021072539
: 25/10/2021 19:48:41
:
: PT. Maritim Digital Indonesia

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Komplek Ruko Sentra Latumenten Blok AA No. 19, Jl. Jelambar Timur No. 50, RT.
009, RW. 001, Kel. Jelambar Baru, Banten, 11460
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: banuanta.id
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Ungu, Oranye dan Biru
: 42
: ===Desain dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer; Desain dan pengembangan perangkat lunak komputer

740

untuk logistik, pengelolaan rantai pasokan dan portal e-bisnis berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir
untuk produk kemasan dan pengemasan; Desain dan pengembangan perangkat lunak operasi untuk jaringan komputasi awan
berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir produk kemasan dan pengemasan; Desain perangkat
lunak komputer dalam bidang keamanan, peranti pengunci serta kendali akses; Desain perangkat lunak komputer,
pengembangan perangkat lunak komputer, konsultasi desain sistem komputer, pemeliharaan perangkat lunak komputer,
memperbarui perangkat lunak komputer, pemrograman perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan
jaringan cloud computing, pemantauan sistem komputer dengan akses jarak jauh, backup data di luar situs, penyewaan
perangkat lunak dan program komputer, penyewaan perangkat keras komputer, menyediakan perangkat lunak komputer
yang tidak dapat diunduh secara online, penyewaan perangkat lunak yang beroperasi untuk mengakses dan menggunakan
jaringan cloud computing, yang berkaitan dengan instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis.; Desain perangkat lunak ponsel; Desain perangkat lunak untuk orang lain
untuk meningkatkan keahlian pengguna permainan online banyak pemain (multiplayer) untuk telepon pintar; Jasa
pengembangan perangkat lunak open-source (jenis perangkat lunak yang kode sumbernya terbuka untuk dipelajari, diubah,
ditingkatkan dan disebarluaskan) yang dapat diadopsi oleh blockchains (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) untuk membangun aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi);
Layanan konsultasi yang berkaitan dengan desain perangkat lunak komputer; Layanan untuk desain perangkat lunak
pemrosesan data elektronik; Penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu, penempatan (hosting) aplikasi perangkat lunak komputer dari
pihak lain; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi
mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging, streaming, menghubungkan,
berbagi, mengumpulkan, mengatur, merubah, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau
informasi melalui jaringan komunikasi; Penyediaan informasi mengenai teknologi dan pemrograman komputer melalui suatu
situs web; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pemrograman komputer dan pemeliharaan sistem komputer;
Penyediaan pemrograman komputer untuk digunakan dalam transaksi mata uang virtual; Penyediaan perangkat lunak yang
dapat diunduh secara online untuk penggunaan sementara untuk memfasilitasi perdagangan secara elektronik; Penyediaan
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh/ dapat diunduh secara online untuk penggunaan sementara untuk memfasilitasi
perdagangan secara elektronik; Penyediaan program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara
online; Perawatan perangkat lunak komputer; Platform sebagai Layanan (PaaS); desain (pengembangan), pengembangan
perangkat lunak komputer yang dirancang untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para
pedagang eceran (retailers) dan para distributor; desain (pengembangan), pengembangan perangkat lunak komputer yang
dirancang untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan
produsen; desain alat dan perangkat telekomunikasi; desain dan pembaruan perangkat lunak komputer; desain dan
pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality); desain dan pengembangan
perangkat keras komputer, perangkat lunak dan database; desain dan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras
untuk kompresi dan dekompresi konten multimedia; desain dan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk
memproduksi, merekam dan memproses sinyal digital dan analog; desain dan pengembangan perangkat lunak dan perangkat
keras untuk pemrosesan dan distribusi konten multimedia; desain dan pengembangan perangkat lunak database komputer;
desain dan pengembangan perangkat lunak driver; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer; desain dan
pengembangan perangkat lunak komputer untuk evaluasi dan perhitungan data; desain dan pengembangan perangkat lunak
komputer untuk komputasi awan; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk logistik; desain dan
pengembangan perangkat lunak komputer untuk logistik, manajemen rantai pasokan, dan portal e-bisnis; desain dan
pengembangan perangkat lunak komputer untuk manajemen rantai pasokan; desain dan pengembangan perangkat lunak
pengoperasian untuk mengakses dan menggunakan jaringan cloud computing; desain dan pengembangan perangkat lunak
permainan komputer; desain dan pengembangan perangkat lunak realitas virtual; desain dan pengembangan perangkat lunak
sistem operasi; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk mengimpor dan mengelola data; desain dan
pengembangan perangkat lunak untuk pengembangan situs web; desain dan penulisan perangkat lunak komputer; desain dan
perkembangan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) komputer; desain homepage, perangkat lunak
komputer dan situs web; desain perangkat keras komputer; desain perangkat keras komputer yang disesuaikan; desain
perangkat lunak aplikasi, membuat perangkat lunak aplikasi, atau pemeliharaan perangkat lunak aplikasi; desain perangkat
lunak basis data komputer; desain perangkat lunak driver; desain perangkat lunak komputer; desain perangkat lunak komputer
untuk pemrosesan data; desain perangkat lunak komputer untuk pengolah kata; desain perangkat lunak komputer,

Halaman 1237 dari 1251

pemrograman komputer, instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam analisis
bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data dan data besar; desain perangkat lunak komputer, pemrograman
komputer, instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengimplementasikan
Internet of Things (IoT); desain perangkat lunak permainan komputer; desain perangkat lunak smartphone; desain,
pengembangan, dan pemrograman perangkat lunak komputer; desain, pengembangan, instalasi, dan pemeliharaan perangkat
lunak komputer; desain, pengujian, teknik, penelitian dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan komputer, teknologi
telekomunikasi, sistem telepon, jaringan, perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer, pemrograman komputer, dan
keamanan jaringan; hosting data, file, aplikasi, dan informasi yang terkomputerisasi; informasi yang berkaitan dengan desain
dan pengembangan perangkat lunak komputer; instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak untuk akses Internet; instalasi
perangkat lunak basis data; instalasi perangkat lunak komputer; instalasi perangkat lunak untuk sistem komputer; jasa
komputer dan pemrograman; jasa pemeliharaan, perbaikan dan pembaruan piranti lunak, periferal, dan aplikasi; jasa
pendukung teknis, yaitu, migrasi pusat data, server dan aplikasi basis data; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan,
mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat blog, menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media
elektronik, data, transaksi, atau informasi jaringan komunikasi.; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan
perangkat lunak yang menyediakan dompet digital; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak
yang menyediakan dompet digital jasa penyedia layanan mesin pencari; jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer
untuk menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan
transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan digital yang terdesentralisasi); jasa penyediaan komunitas
online untuk pengguna terdaftar di bidang aplikasi terdesentralisasi (DApps); jasa perangkat lunak sebagai suatu jasa (SaaS)
untuk digunakan dalam mendesain, mengembangkan dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; kompresi data untuk
penyimpanan elektronik; komputasi awan; konsultasi teknis yang berkaitan dengan desain perangkat keras komputer,
perangkat lunak, dan periferal komputer; konversi data dari fisik ke media elektronik; konversi data atau dokumen dari fisik ke
media elektronik; konversi data informasi elektronik; konversi data program dan data komputer [bukan konversi fisik]; layanan
desain, pengembangan dan pemrograman perangkat lunak komputer; layanan desain, pengembangan dan pemrograman
perangkat lunak komputer, termasuk melalui jaringan komputer global; layanan pemrograman komputer; layanan
pemrograman komputer untuk keamanan data elektronik; layanan pemrograman komputer untuk membuat video dan
permainan (games) realitas virtual/maya (virtual reality); layanan pemrograman komputer untuk pergudangan data; layanan
pemrograman komputer untuk pihak lain di bidang manajemen konfigurasi piranti lunak; layanan penyimpanan data elektronik;
layanan penyimpanan elektronik untuk pengarsipan data elektronik; layanan perlindungan virus komputer; memberikan
informasi di bidang desain perangkat lunak komputer; memberikan informasi tentang pemrograman komputer melalui situs
web; menyediakan perangkat lunak komputasi awan (cloud computing); menyediakan perangkat lunak komputer dan aplikasi
komputer yang tidak dapat di unduh secara online untuk streaming video, musik dan gambar; menyediakan platform online
yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna Internet untuk membuat, mengunggah, menandai, melihat,
membuat anotasi, dan berbagi data, informasi, dan konten multimedia; menyediakan pencarian melalui Internet; pemrograman
game komputer; pemrograman komputer; pemrograman komputer dan desain perangkat lunak komputer; pemrograman
komputer sehubungan dengan pertahanan terhadap virus; pemrograman komputer untuk pemrosesan data; pemrograman
komputer untuk perdagangan elektronik; pemrograman perangkat lunak komputer untuk membaca, mengirim dan mengatur
data; penelitian dan pengembangan produk baru untuk orang lain; pengembangan perangkat lunak komputer di bidang
aplikasi seluler; penulisan, pengembangan, pembaruan, dan desain perangkat lunak komputer; penyedia informasi pada
teknologi komputer dan program melalui jaringan situs; penyedia jasa aplikasi berupa perangkat lunak aplikasi pemrograman
antar muka (API) untuk desain, pengembangan, dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; penyedia jasa aplikasi berupa
perangkat lunak untuk desain, pengembangan, dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; penyedia layanan aplikasi
(ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi mengunggah, mengunduh, mengakses,
memposting, menampilkan, menandai, blogging, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, merubah,
mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komunikasi; penyediaan
informasi mengenai teknologi dan pemrograman komputer; penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh
(penyedia layanan aplikasi); penyediaan sistem komputer virtual dan lingkungan komputer virtual melalui komputasi awan;
penyimpanan data elektronik; perlindungan jaringan komputer dan sistem komputer terhadap serangan dari virus komputer,
peretas, perusakan, intrusi tidak sah dan manipulasi data yang tidak sah; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan
perangkat lunak antar-muka pemrograman aplikasi (API) dan perangkat pengembangan perangkat lunak untuk layanan
komunikasi cloud; saran, informasi, dan konsultasi sehubungan dengan jasa-jasa di atas, yaitu, konsultasi keamanan
komputer, konsultasi komputer dalam bidang keamanan komputer, konsultasi teknologi informasi, saran yang berhubungan
dengan desain perangkat keras komputer dan saran teknis sehubungan dengan operasi komputer===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072540
: 25/10/2021 19:55:14
:
: CHANDRA NG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Holis Indah G1-64, RT.002 RW008, Kel/Desa Cigondewah Rahayu, Kec.
Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: Hijau pupus, hijau tosca, biru
: 10

740

540 Etiket

Halaman 1238 dari 1251

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Masker pembiusan; Masker wajah anestesi; Masker wajah untuk penggunaan medis; Pakaian untuk ruang operasi;
Penutup kepala untuk keperluan medis (nurse cap); Perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran,
kedokteran gigi dan kedokteran hewan, lengan mata dan gigi palsu, barang-barang ortopedi, bahan-bahan benang bedah;
Sarung tangan untuk keperluan medis; alat pelindung diri untuk keperluan medis; berpakaian forsep untuk tujuan bedah; gaun
pemeriksaan pasien pakai; jarum suntik sekali pakai untuk tujuan medis; masker bedah; masker pelindung wajah untuk
penggunaan medis; masker sanitasi untuk isolasi kuman; masker sanitasi untuk tujuan isolasi virus; masker sanitasi untuk
tujuan medis; masker untuk digunakan oleh tenaga medis; pakaian pelindung untuk keperluan medis; peralatan dan instrumen
medis dan kedokteran hewan; perangkat medis sekali pakai untuk mengobati sembelit; sarung tangan bedah; sarung tangan
sekali pakai untuk keperluan gigi; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan hewan; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan
bedah; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan medis; specula pakai; sudut profilaksis pakai; underpads pakai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072541
: 25/10/2021 20:00:21
:
: CHANDRA NG

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Holis Indah G1-64, RT.002 RW008, Kel/Desa Cigondewah Rahayu, Kec.
Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau pupus, hijau tosca, biru
: 10
: ===Masker pembiusan; Masker wajah anestesi; Masker wajah untuk penggunaan medis; Pakaian untuk ruang operasi;
Penutup kepala untuk keperluan medis (nurse cap); Perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran,
kedokteran gigi dan kedokteran hewan, lengan mata dan gigi palsu, barang-barang ortopedi, bahan-bahan benang bedah;
Sarung tangan untuk keperluan medis; alat pelindung diri untuk keperluan medis; berpakaian forsep untuk tujuan bedah; gaun
pemeriksaan pasien pakai; jarum suntik sekali pakai untuk tujuan medis; masker bedah; masker pelindung wajah untuk
penggunaan medis; masker sanitasi untuk isolasi kuman; masker sanitasi untuk tujuan isolasi virus; masker sanitasi untuk
tujuan medis; masker untuk digunakan oleh tenaga medis; pakaian pelindung untuk keperluan medis; peralatan dan instrumen
medis dan kedokteran hewan; perangkat medis sekali pakai untuk mengobati sembelit; sarung tangan bedah; sarung tangan
sekali pakai untuk keperluan gigi; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan hewan; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan
bedah; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan medis; specula pakai; sudut profilaksis pakai; underpads pakai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072542
: 25/10/2021 20:05:48
:
: CHANDRA NG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Holis Indah G1-64, RT.002 RW008, Kel/Desa Cigondewah Rahayu, Kec.
Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau pupus, hijau tosca, biru
: 10
: ===Masker pembiusan; Masker wajah anestesi; Masker wajah untuk penggunaan medis; Pakaian untuk ruang operasi;
Penutup kepala untuk keperluan medis (nurse cap); Perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran,
kedokteran gigi dan kedokteran hewan, lengan mata dan gigi palsu, barang-barang ortopedi, bahan-bahan benang bedah;
Sarung tangan untuk keperluan medis; alat pelindung diri untuk keperluan medis; berpakaian forsep untuk tujuan bedah; gaun
pemeriksaan pasien pakai; jarum suntik sekali pakai untuk tujuan medis; masker bedah; masker pelindung wajah untuk
penggunaan medis; masker sanitasi untuk isolasi kuman; masker sanitasi untuk tujuan isolasi virus; masker sanitasi untuk
tujuan medis; masker untuk digunakan oleh tenaga medis; pakaian pelindung untuk keperluan medis; peralatan dan instrumen
medis dan kedokteran hewan; perangkat medis sekali pakai untuk mengobati sembelit; sarung tangan bedah; sarung tangan
sekali pakai untuk keperluan gigi; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan hewan; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan
bedah; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan medis; specula pakai; sudut profilaksis pakai; underpads pakai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320

Prioritas

740

: DID2021072543
: 25/10/2021 20:15:21
:

540 Etiket

Halaman 1239 dari 1251

730

Nama Pemohon

: CHANDRA NG

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Holis Indah G1-64, RT.002 RW008, Kel/Desa Cigondewah Rahayu, Kec.
Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau pupus, hijau tosca, biru
: 10
: ===Masker pembiusan; Masker wajah anestesi; Masker wajah untuk penggunaan medis; Pakaian untuk ruang operasi;
Penutup kepala untuk keperluan medis (nurse cap); Perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran,
kedokteran gigi dan kedokteran hewan, lengan mata dan gigi palsu, barang-barang ortopedi, bahan-bahan benang bedah;
Sarung tangan untuk keperluan medis; alat pelindung diri untuk keperluan medis; berpakaian forsep untuk tujuan bedah; gaun
pemeriksaan pasien pakai; jarum suntik sekali pakai untuk tujuan medis; masker bedah; masker pelindung wajah untuk
penggunaan medis; masker sanitasi untuk isolasi kuman; masker sanitasi untuk tujuan isolasi virus; masker sanitasi untuk
tujuan medis; masker untuk digunakan oleh tenaga medis; pakaian pelindung untuk keperluan medis; peralatan dan instrumen
medis dan kedokteran hewan; perangkat medis sekali pakai untuk mengobati sembelit; sarung tangan bedah; sarung tangan
sekali pakai untuk keperluan gigi; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan hewan; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan
bedah; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan medis; specula pakai; sudut profilaksis pakai; underpads pakai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072544
: 25/10/2021 20:20:56
:
: CHANDRA NG

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Taman Holis Indah G1-64, RT.002 RW008, Kel/Desa Cigondewah Rahayu, Kec.
Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat
: Emmy Hartati Hardjo S.Si
: Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

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

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau pupus, hijau tosca, biru
: 10
: ===Masker pembiusan; Masker wajah anestesi; Masker wajah untuk penggunaan medis; Pakaian untuk ruang operasi;
Penutup kepala untuk keperluan medis (nurse cap); Perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran,
kedokteran gigi dan kedokteran hewan, lengan mata dan gigi palsu, barang-barang ortopedi, bahan-bahan benang bedah;
Sarung tangan untuk keperluan medis; alat pelindung diri untuk keperluan medis; berpakaian forsep untuk tujuan bedah; gaun
pemeriksaan pasien pakai; jarum suntik sekali pakai untuk tujuan medis; masker bedah; masker pelindung wajah untuk
penggunaan medis; masker sanitasi untuk isolasi kuman; masker sanitasi untuk tujuan isolasi virus; masker sanitasi untuk
tujuan medis; masker untuk digunakan oleh tenaga medis; pakaian pelindung untuk keperluan medis; peralatan dan instrumen
medis dan kedokteran hewan; perangkat medis sekali pakai untuk mengobati sembelit; sarung tangan bedah; sarung tangan
sekali pakai untuk keperluan gigi; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan hewan; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan
bedah; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan medis; specula pakai; sudut profilaksis pakai; underpads pakai===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072545
: 25/10/2021 20:45:03
:
: Bilki Bikial

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Perum. Maharani Village Blok D no 2 Cigugur Girang , Kabupaten Bandung Barat,
Jawa Barat, 40559
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: kameleon
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: C14 M86 Y100 K5 #CA4727
: 27

740

540 Etiket

Halaman 1240 dari 1251

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Karpet-karpet; karpet bulu buatan; keset karpet===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072546
: 25/10/2021 20:45:03
:
: Muhammad Ghiffari Aurelli

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jl. Haruman No. 24, RT 002 RW 008, Malabar, Lengkong, Kota Bandung , Kota
Bandung, Jawa Barat, 40262
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: CYNICAL.EXE
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam dan putih
: 25
: ===Jaket sablon; Kaos tanpa lengan; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; alas kaki; celana; celana panjang; celana pendek;
jaket [pakaian]; jaket olahraga; jaket reversibel; kaos; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki panjang; kaos oblong; kaos polo;
kemeja; kemeja berkerah; kemeja kancing; kemeja lengan panjang; pakaian; pakaian kasual untuk bersantai; pakaian khas
Jepang Kimono; pakaian luar; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; sendal; tas kain non woven; topi; topi baseball; topi
ember===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072548
: 25/10/2021 20:47:32
:
: Angga Saeful Rahmat

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Cluster Cassia B. II RT. 007/007, Tambun, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: My Eclat Skincare
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Pink, Ungu dan Putih
: 3
:
===Losion menghapus make-up; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan
pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan penghapus perekat; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; amber
[parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat;
antiperspiran untuk penggunaan pribadi; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis;
bahan-bahan dan sediaan pembersih; balm rambut non-obat; balsem, selain untuk keperluan medis; bantalan pembersih
diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basma
[pewarna kosmetik]; batu tawas [astringen]; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah longgar; body butter untuk
keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk
gigi dibasahi; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk tubuh berkilau; busa pembersih;
cairan pembersih; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cat krom; cologne setelah
bercukur; dandan; dasar untuk parfum bunga; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk
pil; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; foundation
cair; garam mandi tanpa obat; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit
[kosmetik]; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat; gel untuk dipakai
setelah bercukur; glitter kuku; kain dan kertas abrasif; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; kit make-up;
kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons];
kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik bermain anak-anak, menandai
kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik tanpa obat; krim after-shave (non-obat);
krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim boot; krim kaki
tanpa obat; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim malam; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab,
lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pengurang bintik
penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim tanpa obat untuk
memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; lapisan atas cat
kuku; lapisan dasar cat kuku; lembar abrasif; lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin mobil; lipstik; losion
setelah bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk tubuh; lotion
bayi [perlengkapan mandi]; lotion kaki tanpa obat; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik];
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lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih non-obat; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion
tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan
untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dijual dalam
bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk
compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; maskara; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk
tubuh; masker pembersihan; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah;
masker wajah memurnikan arang; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan dan
mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan pelarut, selain untuk
digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun
tanaman; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion; mengklarifikasi tonik
wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak
esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak kasturi [wewangian]; minyak mandi tanpa obat; minyak pijat; minyak tubuh
untuk keperluan kosmetik; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut;
obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat
kumur, bukan untuk keperluan medis; parfum cair; pasta abrasif; pasta gigi cair; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta
gigi tanpa obat; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab tubuh; pelindung bibir non-obat;
pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pembersih untuk baki sampah;
pembersih untuk kuas kosmetik; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles
bibir; pemutih kuku; pena cat kuku; pencuci tangan tanpa obat; penetral untuk pengeritingan permanen; penghilang cat kuku;
penyegar nafas; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu
mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk
membubuhkan rambut palsu; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari
ekstrak kayu birch; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; primer kuku [kosmetik]; primer make-up;
rendam kaki tanpa pengobatan; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk
toilet; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan
dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi cair;
sabun tubuh tanpa obat; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sampo karpet; sampo
ketombe tanpa obat; sediaan abrasif; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa
obat; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi non-obat untuk hewan
peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan
kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk
wajah dan tubuh; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik;
sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan menghapus make-up; sediaan
menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan
pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan
pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tanpa obat;
sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan
pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk
ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk
kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk
mobil; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pengharum ruangan; sediaan perawatan bibir tanpa obat;
sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan
perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk
ternak; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan
perbaikan kuku; sediaan pijat tanpa obat; sediaan rambut tanpa obat; sediaan tata rias; semir boot; semir mobil; semprotan
antistatik untuk pakaian; semprotan tubuh; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan
tubuh untuk keperluan kosmetik; senyawa buffing; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip napas menyegarkan; susu almond
untuk keperluan kosmetik; susu pelembab setelah bercukur; tempat lipstik; tips kuku; tisu bayi diresapi dengan sediaan
pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tubuh gemerlap; tubuh
yang tidak berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; warna pipi; wewangian
alami; wewangian kayu cedar===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072549
: 25/10/2021 20:49:32
:
: zali arifin
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Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: jl. kebon jeruk 1 no. 43 A, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11160
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: APD
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: HITAM DAN PUTIH
: 12
: ===As Gear Depan Untuk Kendaraan; As Overan Untuk Kendaraan; As overan gigi untuk sepeda motor; As persneling untuk

540 Etiket

kendaraan; As roda untuk sepeda motor; As starter untuk kendaraan; As swing arm untuk sepeda motor; BRAKE BOOSTER
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ASSY (BAGIAN DARI REM); BRAKE HOSE (selang rem); BRAKE MASTER CYLINDER ASSY (sentral silinder rem); Ban
dalam untuk kendaraan; Bantalan rem pengatur kaliper depan; Body kit kendaraan; Bos fork; Bracket plat nomor kendaraan;
CALIPER KIT; CLUCTH MASTER ASSY (sentral kopling atas); CLUTCH BOOSTER (booster kopling); CLUTCH HOSE
(selang kopling); CUP FOR BRAKE MASTER CYLINDER (Karet sentral Rem); CUP FOR CLUTCH OPERATING (karet
sentral kopling bawah); CUP KIT FOR BRAKE MASTER CYLINDER (set karet sentral rem); CUP KIT FOR CLUTCH MASTER
(set karet sentral kopling atas); CUP KIT FOR CLUTCH OPERATING (set karet sentral kopling bawah); CUP KIT FOR
SINGLE MASTER CYLINDER (set karet sentral rem singel piston); Cincin Peluru untuk roda kendaraan; Cincin rol jarum untuk
kendaraan; Coil spring untuk suspensi kendaraan darat; Cranket untuk sepeda motor; DRIVE SHAFT BOOT KIT (BOOT
KARET AS RODA); Delta Box; Dudukan stang untuk sepeda motor; ECU; Gear Kick Idle Untuk Kendaraan; Gear Ratchet
Starter Untuk Kendaraan; Gear kopling Untuk Kendaraan; Isyarat sinyal untuk kendaraan (lampu sein); Jeruji pendek; Jeruji
pendek depan; Kabel gas untuk sepeda motor; Kabel kilometer untuk sepeda motor; Kabel transmisi untuk kendaraan;
Kampas rem cakram; Kampas rem tromol; Karet balstep Pijakan kaki kendaraan; Karet peredam getaran pada kendaraan;
Kendaraan roda dua; Kendaraan roda empat; Kendaraan roda tiga; Kepala Bagian dari sepeda (bagian sepeda); Keranjang
yang disesuaikan untuk sepeda motor; Kickstands sepeda motor; Klakson sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Klem
Stang (bagian dari kendaraan); Komstering, untuk kendaraan; Kopling untuk sepeda motor; Kran bensin untuk kendaraan;
Kunci kontak sepeda motor; Kunci sadel sepeda motor; Lowerbar untuk kendaraan; Mimis Starter Untuk Kendaraan; Nap roda
kendaraan; Operan gigi; PISTON CALIPER (BAGIAN DARI REM); Pedal rem; Pedal stater sepeda motor; Pegas peredam
kejut untuk kendaraan; Pelat kopling; Pelek roda depan; Pelindung kecelakaan untuk sepeda motor; Penyangga tanggan
untuk kendaraan; Per Kick Untuk Kendaraan; Per untuk kampas rem kendaraan; Perangkat anti-dazzle untuk kendaraan;
Perlengkapan sepatu rem dengan per; Piringan disc; Plat Tekanan kopling Untuk Kendaraan; Plat kopling Untuk Kendaraan;
Primary Cop Assy Untuk Kendaraan; Primary kopling Assy Untuk Kendaraan; REPAIR KIT BOOSTER (BAGIAN DARI REM);
REPAIR KIT FOR BRAKE MASTER CYLINDER (BAGIAN DARI REM); REPAIR KIT FOR CLUTCH MASTER (BAGIAN DARI
REM); REPAIR KIT FOR CLUTCH OPERATING (BAGIAN DARI REM); REPAIR KIT FOR SINGLE MASTER CYLINDER
(BAGIAN DARI REM); Rakitan bantalan rem (rakitan kaliper); Rem pakam (rem dish); Rem untuk kendaraan darat; Rumah
Primary kopling Untuk Kendaraan; Sadel untuk sepeda motor; Shock untuk sepeda motor; Sliders dan pelindung untuk sepeda
motor; Sliders gandar untuk sepeda motor; Sliders garpu untuk sepeda motor; Sliders lengan ayun untuk sepeda motor;
Sliders rangka untuk sepeda motor; Spatbor untuk kendaraan; Standar tengah sepeda motor; Standar untuk sepeda motor;
Stang (bagian dari kendaraan); Stang Jepit; Stut Copling Untuk Kendaraan; Suspensi peredam kejut untuk kendaraan
bermotor; Tiang rem belakang sepeda motor; Tuas persneling untuk kendaraan; Tube untuk roda kendaraan; VALVE CHECK
UNTUK REM; WHEEL CYLINDER ASSY ( SILINDER UNTUK REM); WHEEL CYLINDER ASSY (silinder roda); WHEEL
CYLINDER PISTON CUP (Karet Rem); alarm pencegah pencurian kendaraan; alat anti silau untuk kendaraan; alat pencegah
pencurian untuk kendaraan; alat pengait gandengan untuk kendaraan; alat penjepit jeruji roda; alat untuk bergerak di darat,
udara atau air; anti-roll bar untuk suspensi kendaraan darat; as ayun; as bergigi untuk kendaraan; as gigi konter untuk
kendaraan; as jantan / suri jantan untuk kendaraan; as konter untuk kendaraan; as roda; bagian rem untuk kendaraan; bagianbagian rem; bagian-bagian stang; bak engkol untuk kendaraan darat; bak kopling kendaraan; ban luar; ban untuk kendaraan;
banci bar untuk sepeda motor; bantalan (bearings) [kendaraan darat]; bantalan rem cakram untuk kendaraan; bantalan rem
cakram untuk kendaraan darat; bantalan rem untuk kendaraan; bantalan rem untuk kendaraan darat; batang penggerak untuk
kendaraan darat, selain dari bagian-bagian motor dan mesin; behel motor; bingkai plat nomor kendaraan; blok rem untuk
kendaraan; blok rem untuk kendaraan darat; bola sendi; box bagasi kendaraan; brake drums untuk kendaraan; brake drums
untuk kendaraan darat; breket plat nomor; cakram rem untuk kendaraan; casis kendaraan; coachwork untuk kendaraan
bermotor; cover gear depan; cover kunci kontak kendaraan; cover pelindung mesin untuk kendaraan; disc brake; drone untuk
pengiriman (delivery drones); dudukan mesin (engine mounts) untuk kendaraan darat; elemen mekanik untuk kendaraan
darat; engkol sepeda motor; fender belakang motor; foot step racing; frame sepeda motor; gantungan barang kendaraan;
gantungan barang untuk motor; gas spontan; handle rem/kopling; harness keamanan untuk kursi kendaraan; hub roda
kendaraan; isyarat penunjuk arah untuk kendaraan; jalu as poros roda; jalu peddock; jepitan jeruji untuk roda kendaraan darat;
jeruji roda kendaraan; jeruji untuk kendaraan darat; jeruji untuk sepeda; jok motor; jok untuk kendaraan bermotor; kabel katup;
kabel kopling; kabel kopling untuk sepeda motor; kabel rem; kabel rem untuk sepeda; kabel rem untuk sepeda motor; kaca
spion; kaca spion samping untuk kendaraan; kaca spion untuk kendaraan; kain klos; kain penutup jok untuk kendaraan;
kaliper; kaliper rem untuk kendaraan; kaliper rem untuk kendaraan darat; kaliper rem untuk sepeda motor; kampas rem;
kampas rem untuk kendaraan; kampas rem untuk kendaraan darat; karet rem (tutup abu); klakson elektrik untuk kendaraan;
klakson kendaraan; konversi torsi untuk kendaraan darat; kopling (clutches) untuk kendaraan; kopling untuk kendaraan darat;
kuk bola tengah; kuk kopel; kuk tengah; kulit jok; kursi untuk kendaraan darat; lapisan kopling untuk kendaraan darat; lengan
ayun sepeda motor; lengan depan lengkap; master rem kit; mekanisme kopling untuk kendaraan darat; mesin jet untuk
kendaraan darat; motor, elektrik, untuk kendaraan darat; mudguards sepeda motor; mur bantalan roda; mur poros; naf roda
kendaraan; pannier untuk sepeda motor; papan injakan kendaraan; papan pijakan kaki; pasangan penghubung; pedal rem
[bagian sepeda motor]; pedal rem untuk kendaraan; pedal rem untuk kendaraan darat; pedal rem untuk sepeda motor; pedal
sepeda motor; pegas penahan kejut untuk kendaraan bermotor; pegas suspensi kendaraan; pelek roda; pelek roda
kendaraan; pelindung baju untuk sepeda motor; pelindung body motor; pelindung garpu depan; pelindung kaliper rem untuk
kendaraan; pelindung mesin; pelindung radiator motor; pelindung shock bagian depan; pelindung shock depan motor;
pembawa barang untuk kendaraan darat; pengangkut bagasi untuk sepeda motor; pengendali kendaraan, selain dari mainan;
penghubung bergigi; penghubung kuk; peninggi stang; penjepit jeruji untuk roda; penjepit stang; pentil untuk ban kendaraan;
penunjuk arah untuk sepeda motor; penutup as roda motor; penutup baut spion; penutup buku jari; penutup dan pelindung
mesin kendaraan ; penutup gear; penutup jok (single seater); penutup kaliper; penutup kaliper rem; penutup kunci kontak;
penutup lampu motor; penutup master rem; penutup pelindung mesin; penutup radiator motor; penutup samping untuk
kendaraan roda dua; penutup tangki bensin kendaraan; peredam kejut [kendaraan darat]; peredam kejut suspensi untuk
kendaraan; peredam kejut suspensi untuk kendaraan darat; peredam kejut untuk kendaraan; persneling untuk kendaraan
darat; persneling untuk sepeda motor; pijakan motor(bordes motor); poros penggerak (gardan) untuk kendaraan; pro guard;
rangka bawah kendaraan; rantai penggerak dan sabuk untuk kendaraan darat; rantai penggerak sepeda motor; rantai
penggerak untuk kendaraan darat; rantai roller; rantai sepeda motor; rantai untuk kendaraan darat; rem [kendaraan darat]; rem
cakram untuk kendaraan; rem cakram untuk kendaraan darat; rem cakram untuk sepeda motor; rem untuk kendaraan; rem
untuk kendaraan bermotor; rem untuk kendaraan darat; roda gigi poros; roda gigi sepeda motor; roda jeruji pelek kendaraan;
roda penggerak yang terletak di pusat untuk kendaraan; roda sepeda motor; roda untuk sepeda; roller matic; sadel sepeda
motor; sandaran behel penumpang; sandaran jok belakang; sarung motor; sarung untuk sepeda (sepeda motor); segitiga
shock motor; segmen rem untuk kendaraan darat; selang / kabel kopling; selang / kabel rem; selang rem untuk kendaraan;
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selat pelindung untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); sepatu rem untuk kendaraan darat; sepeda motor;
sepeda motor untuk motorcross; sepeda untuk anak-anak; setang sepeda motor; setelan rantai; setir untuk kendaraan;
sidecars sepeda motor; silinder rem untuk kendaraan; sinyal arah untuk kendaraan; spakbor; sprocket; standar paddock;
standar peddock; standar untuk kendaraan darat; stang fatbar; stang setir; suspensi peredam kejut untuk kendaraan darat;
swing arm; tabung ABS; tabung peredam kejut suspensi; tabung shock depan; tabung suspensi kendaraan; tanda arah belok
kendaraan; tanda belok untuk kendaraan darat; tangki bensin untuk kendaraan darat; tempat bagasi untuk kendaraan; tempat
barang untuk kendaraan; tempat duduk kendaraan; tempat membawa anak untuk sepeda; tempat plat nomor; tempelan
tangki(tankpad); transmisi untuk kendaraan darat; tromol; tuas rem untuk kendaraan darat; tuas rem untuk sepeda; tuas rem
untuk sepeda motor; tuas rem untuk siklus; tutup cvt; tutup kenalpot; tutup minyak rem; tutup naf; tutup oli; tutup oli kendaraan;
tutup pentil; tutup rantai; tutup roda tengah; tutup tangki; velg jeruji; velg racing; windshield===
210
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072550
: 25/10/2021 21:02:10
:
: INDRIYANI, SE.

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL. DIPONEGORO NO. 120 B RT. 003 RW. 007 KEL. SIDOREJO LOR KEC.
SIDOREJO, Kota Salatiga, Jawa Tengah
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PRUNE BAKERY + LOGO
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Coklat, coklat muda, kuning, oranye
: 30
: ===Es cincau; Hamburger sandwiches; Kue-kue; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Minuman berbahan dasar madu;
Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Sediaan untuk membuat minuman teh dengan
aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Snack Bar (Makanan); bahan makanan untuk adonan roti dan kue; biskuit; es krim;
hidangan pasta; makaroni; maté (minuman infused); minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar karamel;
minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman
kopi espresso dicampur dengan susu; minuman teh boba; pizza; roti*===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072551
: 25/10/2021 21:10:08
:
: Widya Sari

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Bukit Kalimaya Indah Blok AK 20 Desa Bojongherang, Kabupaten Cianjur, Jawa
Barat, 43216
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: PANCE`N
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau Muda, Hijau Tua, Kuning, Krem, dam Putih
: 30
: ===Bakcang (Makanan beras ketan diisi daging); Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras basmati;
Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras jepang; Beras organik; Beras padi liar; Beras shirataki; Campuran beras coklat
dan hitam; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Makanan penutup berbahan dasar beras, makanan penutup muesli;
Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras; bahan makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang
diekstrusi; beras analog (Beras yang terbuat dari singkong); beras hitam; beras ketan; beras merah; beras putih; bihun beras
[mie Beras]; bubur beras untuk keperluan kuliner; kue beras; kue beras [kukus dan dibungkus daun]; kue beras dikukus (mi
kao pan); makanan ringan berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar beras; mi dari tepung beras; mie beras;
puding beras; teh beras merah yang dipanggang; tepung beras; topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue
beras tumis dengan pasta cabai yang difermentasi]===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon

: DID2021072552
: 25/10/2021 21:20:08
:
: Mamun Murod

540 Etiket

: Jalan Anyelir 2 Nomor 47, RT 002, RW 029, Kelurahan Teluk Pucung, Kota Bekasi,
Jawa Barat

Halaman 1244 dari 1251

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Revenue Trade
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Biru, Hijau, Merah, Putih
: 9
: ===Aplikasi perangkat lunak komputer di bidang periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk melakukan transaksi akun, perdagangan sekuritas, riset, analisa, dan aktivitas manajemen
portofolio, semua dalam bidang investasi dan keuangan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk perantara dan
perdagangan investasi, sekuritas, saham, obligasi, investasi modal, komoditas, dan ekuitas; Perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk perdagangan, penyimpanan, pengiriman, penerimaan, penerimaan dan pengiriman mata uang digital
secara elektronik, dan mengatur transaksi pembayaran dan penukaran mata uang digital.; Perangkat lunak komputer, yaitu,
platform perdagangan keuangan elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat lunak untuk perdagangan melalui
suatu jaringan komunikasi global; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk platform perdagangan untuk berdagang,
mengirim, menerima, menerima dan mentransmisikan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan
aset digital lainnya, dan pengelolaan transaksi pertukaran; Peranti lunak untuk penyediaan layanan perdagangan ekuitas,
layanan crossing dan pertukaran sekuritas, metode otomatis untuk crossing perintah keuangan (crossing financial orders),
pertukaran keuangan dan crossing elektronik; Peranti lunak yang menyediakan platform perdagangan (trading) elektronik dan
marketplace elektronik online; Platform perangkat lunak yang digunakan untuk perdagangan emas secara daring/online
(berbasis mobile ataupun web) di bursa berjangka; Program permainan komputer untuk mensimulasikan perdagangan
sekuritas keuangan (perangkat lunak); perangkat keras komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat
keras komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk
telepon seluler yang memungkinkan pelanggan untuk mencari melalui basis data online di bidang pakaian, sepatu, aksesoris,
jam tangan, mainan, dan kartu untuk perdagangan, dan untuk membeli barang-barang konsumen dan melihat informasi
produk; perangkat lunak e-commerce (perdagangan secara elektronik) komputer untuk memungkinkan pengguna untuk
melakukan transaksi bisnis secara elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak komputer dan aplikasi
perangkat lunak yang digunakan dalam kaitannya dengan layanan keuangan, transaksi keuangan, perdagangan elektronik,
pembayaran elektronik, penukaran mata uang asing, layanan perdagangan dan broker dan layanan konsultasi investasi;
perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam perdagangan dan industri kendaraan bermotor; perangkat lunak komputer
untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat lunak komputer untuk perdagangan mata uang elektronik;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam perdagangan elektronik dan perdagangan via selular;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memberikan informasi di bidang mata uang kripto, token blockchain dan
aset digital lainnya, keuangan, perdagangan sekuritas, investasi, perantara pedagang efek, perbankan, dan manajemen kas;
perangkat lunak untuk digunakan dalam memfasilitasi penggunaan blockchain atau buku besar elektronik terdistribusi untuk
mengeksekusi dan mencatat transaksi keuangan, yaitu, perdagangan keuangan yang dibuat dengan menggunakan mata
uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token
kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk digunakan dalam perdagangan keuangan; perangkat lunak
yang dapat diunduh dalam bentuk, atau untuk berinteraksi dengan, kontrak pintar untuk memfasilitasi perdagangan mata
uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya pada platform perdagangan; perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam perdagangan elektronik, menyimpan, mengirim, menerima, menerima dan
mentransmisikan mata uang digital dan fisik, dan mengelola pembayaran mata uang digital dan fisik serta transaksi
pertukaran; pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas transaksi finansial elektronik dan perdagangan elektronik; program
komputer dan perangkat lunak komputer untuk perdagangan efek elektronik; program komputer untuk digunakan dalam
perdagangan saham dan obligasi; program komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; program komputer
untuk perdagangan mata uang elektronik; publikasi elektronik yang dapat didownload dalam bentuk majalah, artikel, brosur,
selebaran, lembaran data, bahan-bahan informasi, bahan-bahan instruksi dalam bidang bisnis, perdagangan elektronik (ecommerce), teknologi informasi, cloud computing, telekomunikasi, internet, pelatihan bisnis dan perdagangan elektronik (ecommerce), bisnis, penjualan, manajemen pemasaran dan keuangan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072553
: 25/10/2021 21:26:04
:
: PITTOR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: KOMPLEK CEMARA ASRI JL. BOULEVARD TIMUR NO 88, Kabupaten Deli
Serdang, Sumatera Utara, 20371
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: TMS
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

: HITAM - PUTIH
: 1

740

540 Etiket

Halaman 1245 dari 1251

510

Uraian Barang/Jasa

: ===Minyak rem dan kopling; Oli untuk mengurangi gesekan bagian dalam mesin; Zat pencegah karat untuk menghilangkan
bunyi derit dan pelumas serbaguna; aditif kimia untuk minyak pelumas; aditif kimia untuk oli motor; aditif kimia untuk pelumas;
aditif pelumas; cairan hidrolik; minyak rem; minyak rem hidrolik; oli hidrolik; oli transmisi; resin sintetis untuk keperluan industri,
yaitu pelapis cetakan dan pelapis berbasis resin yang memiliki sifat anti-lengket dan pelumasan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072554
: 25/10/2021 21:35:14
:
: Mamun Murod

Alamat Pemohon

540 Etiket

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Jalan Anyelir 2 Nomor 47, RT 002, RW 029, Kelurahan Teluk Pucung, Kota Bekasi,
Jawa Barat
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Revbee
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, gold, putih
: 5
: ===Formula obat herbal; Jamu herbal; Jintan Hitam (Herbal); Krim obat herbal; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat;
Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman suplemen
berbahan baku herbal; Minuman suplemen dari madu; Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi
dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minyak jintan
Hitam (Herbal); Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus); Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan
termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Produk
madu untuk penggunaan medis, farmasi atau terapeutik; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk dikonsumsi
manusia yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal; Ramuan herbal tradisional; Sediaan Herbal
untuk mengatasi permasalahan pada pernafasan; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Suplemen diet,
nutrisi, dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet,
suplemen mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen herbal organik
dan non-organik; Suplemen makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Teh herbal untuk tujuan
pengobatan; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; apitoxin [racun lebah madu] untuk tujuan
terapeutik atau pengobatan; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk keperluan
medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan;
herbal merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan; infus herbal obat; jamu yang terbuat dari buah pace,
kolesom dan madu; kapsul tambahan herbal pria; krim herbal untuk keperluan medis; obat dan salep herbal; obat herbal; obatobatan berbahan baku herbal; obat-obatan herbal; paket lumpur herbal untuk tujuan terapeutik; sediaan farmasi untuk alergi
racun lebah madu; sediaan herbal untuk keperluan medis; semprotan herbal untuk keperluan medis; serbuk herbal untuk
larutan detoksifikasi melalui perendaman kaki; suplemen dan sediaan herbal; suplemen diet herbal; suplemen gizi dalam sifat
ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen herbal;
suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen herbal dan makanan untuk membantu produksi susu pada hewan menyusui;
suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan
untuk tujuan medis; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam
sifat campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran
untuk keperluan medis; suplemen makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari
ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen nutrisi dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan
medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal; tablet hisap pelega tenggorokan madu herbal; teh herbal untuk tujuan pengobatan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072556
: 25/10/2021 21:49:56
:
: Laurentia Putri

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL Imam Bonjol No. 597, Pemecutan Kelod, Kota Denpasar, Bali
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GREEN GURU
: GURU GURU = Merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hijau
: 43, 29
:
===Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Penyediaan katering; Restoran vegetarian; Warung makan; hotel, motel,
restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, dan layanan katering; jasa katering; jasa katering hotel; jasa katering untuk
penyediaan makanan dan minuman; jasa kontrak untuk katering; jasa penyediaan kedai buah; jasa restoran dan katering;

740

540 Etiket

Halaman 1246 dari 1251

kafe; katering makanan dan minuman; katering yang menyediakan makanan dan minuman; layanan bar jus buah dan
sayuran; layanan bar yang mengutamakan jus buah dan jus sayuran; layanan kantin swalayan; layanan katering untuk
menyediakan masakan vegan; layanan katering untuk sekolah; layanan restoran swalayan; restoran swalayan; restoran, bar
dan layanan katering===
===Campuran kacang panggang; Kacang mete panggang; Makanan batangan dan makanan ringan batangan berbahan dasar
kacang; Makanan ringan kombinasi buah dan selai kacang; Mentega almond; Olesan kacang almond; Pengganti produkproduk susu berbasis tumbuhan dan kacang; Sediaan kacang mede; Selai; Selai almon; Selai berbahan dasar kacang;
almond (kacang), diolah; almond panggang; cocoa butter untuk makanan; ghee (minyak samin); kacang dan makanan ringan
berbahan dasar buah kering; kacang mede, diproses; kacang organik dan snack bar berbasis biji; kacang panggang;
macadamias panggang; makanan pengganti berbahan dasar kacang dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup
(dessert) yang berbahan dasar kacang; makanan ringan berbahan dasar benih probiotik; makanan ringan berbahan dasar biji;
makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan berbahan dasar kacang probiotik; makanan ringan berbahan dasar
probiotik almond; mentega; mentega kakao; mentega kelapa; minuman berbahan dasar susu kacang mete; olesan berbahan
dasar kacang; pengganti produk susu yang berbahan dasar tumbuhan dan kacang-kacangan, termasuk susu beras, kedelai,
santan, susu almond, dan susu kedelai beraroma; selai kacang; selai kacang coklat; selai kacang mete; snack bar berbahan
dasar biji; snack bar berbasis kacang dan biji; susu almon; susu almon dengan rasa dan tanpa rasa; susu almond untuk
keperluan kuliner; susu berbahan dasar kacang; susu berbahan dasar kacang digunakan sebagai pengganti susu; susu
kacang mete; susu nabati, khususnya beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan dan kacangkacangan===
210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021072557
: 25/10/2021 22:01:05
:
: Marvin

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sutera Asri 6 No. 22, Kota Tangerang Selatan, Banten
: Ong Tjioe Lan S.E.
: Puri Indah Blok I No 14 Kembangan Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Artisan Morph : suatu penamaan.
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih.
: 35
: ===Jasa pemesanan melalui katalog; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa toko retail secara daring
(online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan
(streamed) dan dapat diunduh; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Penyedia jasa pemesanan secara daring dalam
bidang berbagai macam berkaitan untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Promosi
barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; jasa eceran atau jasa grosir untuk hewan peliharaan; jasa grosir
untuk persiapan perawatan hewan; jasa grosir yang berkaitan dengan pakan untuk hewan; jasa pemesanan dan penjualan
barang secara online; jasa promosi penjualan atas barang-barang dan jasa-jasa melalui sponsor untuk olahraga, musik dan
hiburan; jasa-jasa pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan
hewan untuk tujuan promosi; layanan eceran atau grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan
persediaan medis; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan grosir untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan
dan sanitasi dan persediaan medis; layanan grosir untuk tempat tidur untuk hewan; layanan ritel untuk alat kesehatan untuk
hewan; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan;
layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk
hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan
perawatan hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir
online yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir yang menampilkan peralatan higienis untuk
hewan; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kecantikan untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan persiapan hewan
dan artikel; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan
toko ritel yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; manajemen bisnis praktik kedokteran hewan; mempromosikan
penjualan barang dan jasa orang lain melalui kontes dan program pemberian insentif===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072558
: 25/10/2021 22:02:57
:
: Laurentia Putri

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JL Imam Bonjol No. 597, Pemecutan Kelod, Kota Denpasar, Bali
:
:

Tipe Merek
Nama Merek

: Merek Kata dan Lukisan
: bali broth

540 Etiket

540 Etiket

Halaman 1247 dari 1251

566

Arti Bahasa

: bali broth = Merupakan suatu penamaan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hijau muda dan hijau tua
: 29
: ===Kaldu ayam yang dapat diminum; Kaldu daging sapi; Kaldu ikan; Kaldu pati ayam yang dapat diminum; Kaldu pati sapi
yang dapat diminum; Kaldu sapi yang dapat diminum; Konsentrat kaldu; Rendang Ayam; Rendang Ayam Kacang Merah;
Rendang Chicken Sandwich; Rendang Paru; Rendang Sapi; Rendang Suwir Ikan Salai; kaldu; kaldu ayam; kaldu beku;
konsentrat kaldu; rendang; samgyetang [Sup ayam ginseng Korea]; sup===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: JID2021072559
: 25/10/2021 22:16:28
:
: Marvin

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Sutera Asri 6 No. 22, Kota Tangerang Selatan, Banten
: Ong Tjioe Lan S.E.
: Puri Indah Blok I No 14 Kembangan Selatan

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Artisan Morph : suatu penamaan.
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Hitam, Putih.
: 44
: ===Jasa perawatan hewan peliharaan; Penyewaan peralatan dan instrumen medis atau kedokteran hewan; Rumah sakit
hewan
; bantuan dokter hewan; jasa
analisis laboratorium yang berkaitan dengan perawatan hewan; kecantikan untuk hewan; layanan informasi medis dan
kedokteran hewan yang disediakan melalui Internet; layanan inseminasi buatan untuk hewan; layanan kedokteran hewan;
layanan kedokteran hewan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; layanan mandi hewan peliharaan; layanan
medis dan kedokteran hewan; layanan pejantan dan pembiakan untuk hewan; layanan pejantan dan pembibitan untuk hewan
peliharaan; layanan pemuliaan untuk hewan peliharaan; layanan rumah sakit hewan peliharaan; layanan salon kecantikan
hewan peliharaan; memberikan informasi terkait pembiakan hewan; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan
kesehatan hewan; penyediaan informasi, termasuk online, tentang perawatan kesehatan dan kebersihan untuk manusia atau
hewan.; penyisipan microchip subkutan ke dalam hewan peliharaan untuk tujuan pelacakan dan identifikasi; perawatan hewan
peliharaan; perawatan higienis untuk hewan; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk hewan; terapi bantuan hewan===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: JID2021072560
: 25/10/2021 22:17:25
:
: Marvianto

540 Etiket

540 Etiket

: Taman Duta Mas Blok C5 No. 6, RT/RW: 009/009, Wijaya Kusuma, Grogol
Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460
: Leo Famli S.H
: Komlek. ITC Permata Hijau Blok G. 30 Diamond Jalan Letjen Soepeno Kavling 2
Arteri Permata Hijau

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: Yong Yuan
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: Merah, Putih dan Hitam
: 43
: ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di
dalam dan di luar gedung; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Menyediakan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Restoran; jasa memasak makanan; katering makanan dan minuman; layanan
hotel, restoran, dan kafe; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; penyediaan informasi mengenai
jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; persiapan makanan dan minuman===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon
Alamat Pemohon

: DID2021072561
: 25/10/2021 22:44:56
:
: CASTAM

540 Etiket

: Batu Ampar Rt.03 Rw.02 Kel. Batu Ampar Kec. Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13520
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740

Nama Kuasa
Alamat Kuasa

:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: SUMBER BARU KEPALA SAPI
:

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: merah
: 29
: ===Bakso daging sapi===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072562
: 25/10/2021 22:53:43
:
: zainal arifin

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: dusun jakan desa parseh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, 69161
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: GOA POTE
: goa pote adalah kombinasi bahasa indonesia dan bahasa madura : goa adalah bahasa indonesia dan
pote adalah bahasa madura yang dalam bahasa indonesia nya adalah ''putih''

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: biru melambangkan luas dan atau dalam, putih melambangkan kesucian
: 32
: ===air mineral dengan rasa; air minum; air minum dalam kemasan; minuman buah; minuman ringan berbahan dasar buah
dengan aroma teh===

210
220

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

: DID2021072563
: 25/10/2021 22:54:57
:
: ELVIRA DEVINAMIRA WIRAYANTI

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: MARGOREJO INDAH III - C /110 RT. 003 / 008, Kota Surabaya, Jawa Timur
:
:

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata
: ELV BEAUTY
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: GOLD DAN PINK
: 3
: ===Losion menghapus make-up; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan

540 Etiket

540 Etiket

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan

320
730

Prioritas
Nama Pemohon

740

Alamat Pemohon
Nama Kuasa
Alamat Kuasa

: Blk 531a Upper Cross Street #04-95
: Dipo Rangga Wishnu S.H
: Jalan Ayub No 49 Kavling 5 Pejaten Barat Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Dki
Jakarta 12510

566

Tipe Merek
Nama Merek
Arti Bahasa

: Merek Kata dan Lukisan
: BALI FORAGES ISLAND INSPIRED
: Tidak Ada Terjemahan

591
511

Uraian Warna
Kelas Barang/Jasa

510

Uraian Barang/Jasa

: hitam, putih
: 5
: ===Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen herbal
tradisional tanpa pengawet; Produk pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Suplemen diet, nutrisi,
dan farmasi untuk digunakan sebagai komponen integral dari suplemen nutrisi, suplemen terapeutik, suplemen diet, suplemen
mineral, suplemen herbal, suplemen vitamin di dalam makanan, minuman dan kosmetik; Suplemen herbal organik dan nonorganik; antioksidan [suplemen makanan]; bahan tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan; makanan dan minuman
diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau
kedokteran hewan, makanan untuk bayi; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; suplemen dan sediaan
herbal; suplemen diet herbal; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen herbal; suplemen herbal
dalam bentuk cair; suplemen makanan dan nutrisi sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen makanan dengan
efek kosmetik; suplemen makanan diet; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen nutrisi yang terdiri dari ekstrak jamur===

: DID2021072564
: 25/10/2021 23:43:15
:
: Regenerative Provisions PTE. LTD

540 Etiket
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